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Prezados Srs.

Em nome de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS -ABICOM, já qualificada no âmbito do
Inquérito Administrativo 08700.006955/2018-22, opor embargos de declaração à decisão da Plenária do Cade de
homologação do TCC celebrado com a Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (TCC 08700.002715/2019-30).

Informamos, ainda, que se trata de petição e anexos encaminhados em versão única e pública.

Colocamo-nos desde já à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais, se necessário.

Atenciosamente,

Marcela / And rea

Marcela Altale 1 marceIa.aItaletgoassociados.com.br

GO Associados Consultoria Empresarial
São Paulo - SP
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EXMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONOMICA-CADE, RELATOR DO TCC 08700.002715/2019-30

TCC n° 08700.002715/2019-30
Inquérito Administrativo n° 08700.006955/2018-22

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS IMPORTADORES DE
COMBUSTÍVEIS - ABICOM, associação com sede na Alameda dos Maracatins, n° 426,
Conjunto 710, Indianápolis, CEP 04089-000, no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o número 28.777.437/0001-55, doravante simplesmente
denominada "ABICOM",

por meio de seus procuradores infra-assinados, vem

respeitosamente à presença de V. Exa., nos termos dos artigos 218 e seguintes do Regimento
Interno do CADE, art. 115 da Lei Federal n° 12.529, de 30 de novembro de 2011 ("Lei
12.529/11" ou "Lei de Defesa da Concorrência"), art. 58 da Lei Federal n°9.784/1999 ("Lei
do Processo Administrativo Federal"), e art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil,
opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em face da decisão de homologação da celebração do Termo de Compromisso de Cessão
("TCC") celebrado entre este Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("Cade") e a
Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), constante da ata da 1441 Sessão do Plenário do dia
11/06/2019 e publicada no Diário Oficial da União do dia 17/06/2019, com a finalidade de
sanar os vícios desta decisão, nos termos a seguir expostos.
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1— BREVE RETOMADA DOS FATOS

Conforme é de conhecimento público, a ABICOM é entidade que representa o
interesse de empresas que atuam na atividade de importação de combustíveis e
biocombustíveis.
A ABICOM protocolou, em 2018, um pedido de representação no Cade (PP n°
08700.001275/2018-12) que tem por objetivo denunciar e solicitar a repressão da conduta de
exercício abusivo de posição dominante no mercado nacional de revenda de gasolina e de óleo
diesel ("mercado de comercialização de combustíveis") praticada pela Petrobras.
Nos termos indicados em tal PP e juntado aos autos do Inquérito Administrativo
08700.006955/2018-22 (Anexo 1), há evidências estatísticas e econométricas relevantes que
indicam que a Petrobras pratica preços abaixo da paridade internacional nesse mercado, nos
polos onde existe pressão competitiva dos importadores. Dado o contexto concorrencial do
mercado de comercialização de combustíveis, a prática de preços abaixo da paridade
internacional pode ser caracterizada como abuso de poder de mercado, que resulta em
predação pela Petrobras de seus únicos concorrentes, os importadores (caracterizando uma
predação por parte do agente dominante), nos termos do artigo 36 da Lei 12.529/11. Em outras
palavras, o preço praticado pela Petrobras inviabiliza economicamente as importações e,
consequentemente, no médio-prazo, resulta na saída dos únicos concorrentes do mercado.
A percepção de que preços baixos são sempre benéficos à concorrência de mercado é
equivocada, e existem situações em que o poder de mercado elevado permite a redução do
preço abaixo do nível competitivo por um certo período de tempo, com a finalidade
eliminar concorrentes e, posteriormente, aumentar a parcela do mercado tendendo a
urna situação de monopólio. Esta parece ser a situação da Petrobras em relação aos
importadores.
O Inquérito Administrativo n° 08700.006955/2018-22 foi instaurado em 8 de janeiro
de 2019, por meio do Despacho da Presidência n° 275/2018, com vistas a averiguar eventual
abuso de posição dominante por parte da Petrobras no mercado de refino de petróleo no
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Brasil. Frise-se, desde o princípio, que se tratam de elos diferentes da cadeia em análise no
Cade, o de refino e o de comercialização dos combustíveis.

Considerando o objeto do IA mencionado, a ABICOM se habilitou como terceira
interessada no Processo, tendo seu pedido deferido em 08/05/2019, a partir da publicação do
Oficio 3081/2019/ CGAA4/SGA 1 /SG/CADE. Com isso autorizou-se intervir nos autos e se
manifestar conforme fosse cabível.

Ato contínuo, em 23/05/2019, a ABICOM se manifestou nos Autos, explicando de
forma detalhada toda a situação e a crise no setor dos combustíveis no país, bem como a prática
de predação que se verifica da atuação da Petrobrás no mercado de comercialização de
combustíveis, considerando ainda a sua posição quase monopolista no refino (Anexo 1).

De maneira sigilosa' e sem que fossem efetivamente discutidos com os demais
participantes dos mercados os remédios aptos a cessarem as distorções competitivas
decorrentes da atuação da Petrobras nos diversos mercados, em Sessão Plenária no dia
11/06/2019, foi do entendimento deste Conselho decidir pela homologação de um Termo de
Compromisso de Cessação com a Petrobras, que aprova a intenção da Petrobras em vender 8
(Oito) refinarias a fim de estimular a concorrência no mercado nacional de refino, sem qualquer
menção específica às condutas indicadas corno anticompetitivas pela ABICOM, bem como
possíveis soluções para o mercado de comercialização de combustíveis. Como indica o objeto
do TCC em sua cláusula primeira:
1.1 O presente Termo de Compromisso tem por objeto propiciar condições
concorrenciais, incentivando a entrada de novos agentes econômicos no
mercado de refino, bem como suspender e, caso cumpridas integralmente as
obrigações nele previstas, arquivar em relação à PETROBRAS o Inquérito
Administrativo.
1.2 CADE e PETROBRAS reconhecem e declaram que o presente Termo de
Compromisso não importa em reconhecimento de culpa e/ou prática de quaisquer
infrações à ordem econômica pela PETROBRAS.

Sequer estava disponível pela busca do "Sei-Cade", qualquer menção ou existência ao TCC n°
08700.00271512019-30, nem mesmo na data de sua decisão pela Plenária no Cade. Apenas após a sua
homologação pela Plenária é que foi aberta a existência deste TCC.

1.3 A celebração do presente Termo de Compromisso não acarretará o
recolhimento de contribuição pecuniária para o Fundo de Defesa de Direitos
Difusos ou de qualquer outra obrigação de natureza financeira por parte da
PETROBRAS, ressalvado o disposto na Cláusula Oitava. [sem destaque no
original]
Neste sentido, o TCC e sua homologação da Plenária do Cade falhou em fornecer
soluções claras e específicas para as questões apresentadas pela ABICOM, além de ignorar a
consequência gerada nos autos do PP no 08700.001275/2018-12, apensado ao presente IA, que
fica dissolvido, no entanto sem uma efetiva solução.

É dizer, a decisão emitida na mencionada Sessão Plenária deixa de analisar
consequências importantíssimas, não só à ABICOM, mas ao setor de comercialização de
combustíveis como um todo.

Dessa forma, não há outra medida possível a ser tomada senão a oposição dos presentes
embargos de declaração, sem prejuízo dos demais recursos cabíveis que visam sanar as
nulidades identificadas.

Senão, vejamos.

II— DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE DA ABICOM

Conforme previsão do art. 2182 do Regimento Interno deste Conselho, é cabível a
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Art. 218. Das decisões proferidas pelo Plenário do Tribunal, poderão ser opostos embargos de declaração, nos

termos do Art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da sua
respectiva publicação em ata de julgamento, em petição dirigida ao Conselheiro Relator, na qual o embargante
indicará a obscuridade a ser esclarecida, a contradição a ser eliminada, omissão a ser suprida quanto a ponto ou
questão sobre o qual o Tribunal devia se pronunciar de oficio ou a requerimento, ou o erro material a ser corrigido
na decisão embargada. Parágrafo único. Ausente o Conselheiro-Relator da decisão embargada, o procedimento
será encaminhado ao seu Substituto regimental.
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oposição dos embargos de declaração das decisões proferidas em Plenário, em um prazo de 5
(cinco) dias a partir de sua publicação.

Considerando que a decisão de homologação do TCC foi publicada no Diário Oficial
da União no dia 17/06/2019, a contagem de seu prazo (em dias corridos, para evitar qualquer
dúvida interpretativa quanto à discrepância da forma de contagem dos prazos do RICADE x
Novo CPC) se inicia em 18/06/2019, e tem seu termo no dia 24/06/2019, segunda-feira.

A legitimidade da ABICOM no presente recurso é inquestionável, posto que além de
ter sido habilitada como terceira interessada no IA que antecipou a celebração do TCC
guerreado, também teve o PP que apresentou ao Cade apensado pelo Despacho 681. Em outras
palavras, este é na atualidade um dos poucos meios legítimos para a ABICOM se manifestar
contra a decisão de homologação do TCC e apontamento dos seus vícios e efeitos ao mercado.
Desta forma, está plenamente caracterizada a legitimidade da ABICOM ingressar com os
presentes embargos.

Diante do exposto, inafastável a tempestividade dos presentes Embargos, devendo ser
recebidos e processados regularmente.

III - DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

De acordo com previsão do art. 218 do Regimento Interno do Cade, conforme
anteriormente mencionado, o Código de Processo Civil é subsidiariamente aplicado aos
procedimentos do Conselho.

Dessa forma, conforme previsão do Art. 1022 do CPC, há cabimento dos embargos de
declaração quando for necessário suprir uma omissão, esclarecer uma obscuridade ou ainda
corrigir um erro materia13 .

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: 1 - esclarecer obscuridade ou

Conforme adiante restará comprovado, a decisão ora embargada está contaminada por
contradições, pontos obscuros e grave omissão ao não se manifestar sobre pontos cruciais no
âmbito do Termo de Compromisso de Cessação, tais como as consequências decorrentes da
conduta anticompetitiva levada a cabo pela Petrobras no mercado de comercialização de
combustíveis.

Ainda, como também será adiante demonstrado, a decisão recai em grave obscuridade
ao não solucionar a questão atinente ao PP n°08700.001275/2018-12, acima mencionado, o
que resultará em acentuado prejuízo à Embargante e às demais associações relacionadas com
o mercado de comercialização de combustíveis.

IV - DA CONTRADIÇÃO: APENSAMENTO DO PP APRESENTADO PELA
ABICOM E NENHUMA MEDIDA PARA MITIGAR A PRÁTICA
ANTICOMPETITIVA DENUNCIADA CONTRA A PETROBRAS

A primeira contradição existente é a decorrente do apensamento dos autos do PP da ABICOM
ao IA. Apenas esta decisão de apensamento por si gera efeitos específicos passíveis de revisão,
pois unem num mesmo procedimento elos diferentes da cadeia, refino e comercialização, e
cujas condutas analisadas são diferentes.

Tratam-se de elos diferentes da cadeia e não há nenhuma medida aprovada no TCC que seja
apta a mitigar eficazmente os danos concorrenciais denunciados pela ABICOM no PP. Ou
seja: há uma contradição evidente entre a homologação do TCC aprovada pela Plenária do
Cade, as considerações específicas do próprio TCC que afirmam não existir qualquer prática
ilícita praticada pela Petrobras, as disposições do TCC que visam "ampliar a concorrência" no
mercado de refino, mas ao mesmo tempo, nenhuma medida que efetivamente amplie a

eliminar contradição;Il - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou
a requerimento; 111 - corrigir erro material
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concorrência no mercado de comercialização de combustíveis.

Importante mencionar que a decisão do desinvestimento dos ativos de refino foi tomada pela
própria Petrobras e amplamente divulgada pela mídia e pela própria empresa, não restando
esclarecida qual seria a medida pró-competição no mercado que efetivamente se logrou êxito.
Considerando a distribuição geográfica das refinarias existentes, os
desinvestimentos não solucionam plenamente a questão do monopólio do refino, a não ser nos
pontos em que a entrega é pela modalidade de Cabotagem (que possibilita a expedição de
produtos pelo modal aquaviário4).
Nos modais em que o atendimento é dutoviário, os desinvestimentos caracterizamse apenas pela troca de agente econômico. Quando não há restrições de expedição, o custo
logístico para transferência dos produtos, considerando as grandes distâncias entre as
refinarias, inviabiliza economicamente a concorrência entre as unidades, exceto nas fronteiras
entre os mercados relevantes.
Com relação ao mercado de comercialização de combustíveis, não fica clara a visão
do Cade quanto aos efeitos dos desinvestimentos para sanar a prática de predação de
concorrentes pela Petrobras denunciada pela ABICOM.
Assim, a maneira de elevar a competição nos diversos mercados existentes,
independente da área de influência das refinarias, é fundamental a expansão dos canais de
importação, que tem possibilidade de ofertar produtos em diversos pontos de
fornecimento.
E esta é uma primeira contradição que necessita ser esclarecida: menciona-se
que o TCC irá ampliar a competição no mercado (subentendendo-se a inclusão do
mercado de comercialização de combustíveis), mas efetivamente não há qualquer

Permite, por exemplo que o excedente de produção da Refinaria de Paulinia/SP seja enviado a pontos
de entrega no Norte e Nordeste.

medida que se assegure tal competição no mercado de comercialização de combustíveis.
Além disso, como apontado pela Conselheira Paula Farani, o PP da Abicom é apenas
uma análise preliminar se há conduta a ser investigada no âmbito do Sistema Nacional de
Defesa da Concorrência. E contraditoriamente, este PP foi englobado por um TCC que não
reconheceu qualquer prática anticompetitiva praticada pela Petrobras.
Ocorre que, no presente caso, conforme demonstrado acima, não há "prática"
imputada, apenas "poder econômico" ou "estrutura de mercado" sob investigação.
Ainda, conforme mencionado anteriormente, o TCC proposto não tem por objeto
a cessação de qualquer prática ou seus efeitos lesivos.
Rememoremos, o TCC considera que o presente IA não imputa à Representada
uma conduta ilícita. O TCC materializa um esforço de cooperação para a execução
do desinvestimento voluntário pela Petrobras e tem por objeto propiciar condições
concorrenciais, incentivando a entrada de novos agentes econômicos no mercado
de refino. Em momento algum é proposta a cessação da prática sob
investigação ou dos seus efeitos lesivos.
Inclusive, a Nota Técnica n° 25/2019/CGAA4ISGAI/SGICADE (SEI 0622227),
que acata a proposta de TCC, a faz por entender que a Petrobrás se comprometerá
a alienar integralmente oito das suas treze refinarias, além de se portar com
"honestidade, lealdade e boa-fé até a conclusão total dos desinvestimentos
propostos no TCC", e não por que o TCC irá cessar uma prática anticompetitiva.
Dessa forma, entendo que homologar o TCC nos termos propostos consistiria em
distorcê-lo de sua finalidade estabelecida no art. 85 da Lei n° 12.529/2011, qual
seja, a de cessar a prática sob investigação ou os efeitos lesivos decorrentes de tal
prática. Ausente uma conduta e, logo, a sua cessação, ausente, no meu entender,
o fundamento legal para a homologação do TCC.

E também conclui o Conselheiro João Paulo Rezende:
Concluo ressaltando, novamente, que entendo que a proposta da Petrobras,
independentemente de ser capaz ou não de neutralizar eventuais problemas
concorrenciais (o que os autos, acredito, não nos permitem concluir), não guarda
relação com o processo de investigação ora em análise, não carecendo a Petrobrás,
a ANP ou o Governo Federal de qualquer autorização do CADE para proceder
com a privatização pretendida. Um governo legitimamente eleito tem plena
capacidade de tomar essa decisão, como outros já o fizeram no passado.
Assim, senhor presidente, peço vênia para votar pela não homologação, por
entender que não é conveniente ou oportuno encerrar a investigação da forma
proposta pela SG.

Portanto, esta é urna primeira contradição importante a ser sanada. E é importante que
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a Plenária se manifeste sobre qual é a medida que irá garantir a competição no mercado de
comercialização de combustíveis - ou que no limite se esclareça que podem continuar as
investigações referentes ao PP da Abicom.

V - DA OMISSÃO:

Com relação ao vício da omissão, conforme preleciona Araken de Assis5 :
sucede quando o órgão judiciário abstém-se de apreciar as questões de fato e de
direito, suscitadas ou não pelas partes - há as que comportam exame ex officio, a
teor dos arts. 267, § 3°, e 301, § 4° -, debatidas ou não, embora o contraditório
legitime o resultado obtido, desde que se configure pertinência com os elementos
do processo.

Uma decisão omissa, nos termos do art. 489, §1', do Novo CPC, pode ser caracterizada
quando:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1° Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
1 - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar
sua relação com a causa ou a questão decidida;
11 - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;

ASSIS, Araken, Manual dos Recursos, 2 Ed., São Paulo: RT, 2008, pág. 600

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.
O TCC é omisso quanto à adoção de medida efetiva de cessação pela Petrobras das
práticas denunciadas consistentemente pela ABICOM no mercado de comercialização de
combustíveis. Foi plenamente aprovado pelo Cade o TCC e o programa de desinvestimentos.
E não há qualquer desconforto com estes desinvestimentos. Porém é importante ressaltar, na
decisão de homologação do Plano de Desinvestimentos da Petrobras, não se debruçaram sobre
os desdobramentos ao mercado, especialmente o mercado de comercialização do qual os
importadores fazem parte e são amplamente prejudicados pela prática abusiva da Petrobras.

Frise-se: não há qualquer medida prevista no TCC homologado pela Plenária que
seja apta a imediatamente cessar as práticas anticompetitivas denunciadas pela
ABICOM, nem solução que traga o mínimo conforto às denúncias realizadas pela
ABICOM.

O TCC e a decisão da Plenária foram omissas ao instituir ações de EFEITO
IMEDIATO que possam garantir a concorrência do mercado de comercialização.

A ABICOM, em estudo apresentado (Estudo 1), demonstrou as discrepâncias e as
distorções competitivas da Petrobras que utiliza os benefícios no mercado de refino quando
atua em paridade com os importadores na comercialização.

É necessário que a Petrobras, quando atua na importação, tenha os mesmos direitos e
as mesmas obrigações dos demais importadores, atuando de maneira igual no mercado aos
demais agentes. Atualmente, a Petrobras goza de benefícios auferidos pelas Refinarias, mas
não extensíveis aos agentes importadores e isto gera importantes distorções no mercado, às
quais o TCC, nem a decisão de sua homologação, se debruçou.

0 voto proferido pelo Conselheiro João Paulo Rezende ilustra o ponto:

Outro ponto relevante que não é enfrentado quando o processo é encerrado da
forma proposta: a política de praticar um preço abaixo do custo de oportunidade
(como alegado por terceiros interessados, mas acima dos custos de produção)
pode ser considerada uma prática predatória, uma conduta que fere a legislação
concorrencial? Novamente, uma empresa como a Vale poderia ser condenada por
tal prática, ou dela exigida um acordo para que se encerrasse uma investigação
pelo CADE? Essas perguntas não são respondidas.
Há ainda outras repercussões: as partes que eventualmente tenham se sentido de
alguma forma lesadas, sejam elas concorrentes, denunciantes ou terceiros
interessados (como Manguinhos, Plural, Abicom ou Raízen), não terão a
oportunidade de ver concluída a análise do CADE quanto à existência da conduta
e seus potenciais efeitos. Isso desestimula agentes potencialmente prejudicados
por condutas anticompetitivas, se de fato elas existiram, de trazerem a denúncia
ao CADE.
Por fim, Sr. Presidente, sem a análise aprofundada do problema levantado, é muito
difícil fazer cumprir os compromissos assumidos no TCC. Ou seja, temos um
problema de enforcement. Sem a identificação de mercado relevante e da
capacidade da Petrobrás de abusar de eventual poder de mercado, sem entender
os incentivos e sem a caracterização da conduta e de seus efeitos, fica impossível
avaliar se um eventual descumprimento parcial (por exemplo, a não venda de um
dos ativos propostos pela própria Petrobrás), reestabeleceria as condições de
dominância e potencial abuso. E se o governo mudar de ideia? Se entender, por
exemplo, que a venda da refinaria de Manaus geraria um monopólio privado e que
isso não seria conveniente, o TCC vai obrigar a Petrobrás a vender? Se sim, não
seria uma ingerência sobre uma decisão de política pública? Se não, o TCC não
seria apenas uma formalização acessória para revestir a decisão de
desinvestimento de um aval da autoridade concorrencial? Essas questões me
incomodam.
Portanto, requer-se posicionamento desta d. Plenária quanto às alegadas omissões da
decisão guerreada. Paira, ainda, dúvidas quanto à política de preços da Petrobras e o seu
cumprimento da prática do PPI.

VI– DA OBSCURIDADE: AUSÊNCIA DE CRITÉRIO CLARO PARA AFERIR A
TRANSFERÊNCIA DOS PREÇOS DA PETROBRAS
Está previsto, por fim, na cl. 2.6 do TCC, que desde a data da assinatura do Termo de
Compromisso até o Closing, a PETROBRAS deverá publicar em seu site os preços de venda
vigentes de diesel e gasolina por ela comercializados, por poio, como forma de demonstrar a
isonomia competitiva aos demais participantes do mercado destes produtos.
É importante ressaltar que a Petrobras já vem publicando os preços praticados em seu
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site, independentemente da obrigação do TCC. Essa obrigação partiu da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, a partir de recomendações recebidas em
âmbito de Tomada Pública de Contribuição. A obrigação de disponibilizar os preços de venda
também está prevista na nova resolução da transparência de preços da ANP, que deve ser
lançada em breve, sendo uma obrigação para todos os agentes com participação relevante no
mercado.
Portanto, a disponibilização dos preços não garante que não haverá prática
anticompetitiva e não garante a cessação de práticas anticompetitivas. Ficou obscura e até
mesmo omissa, na decisão que homologou o TCC, qual será a metodologia de análise destes
preços, especialmente para avaliar a prática dos danos anticompetitivos que a ABICOM
denunciou haver.
Não está claro qual é o critério para esta avaliação dos preços praticados pela Petrobras,
especialmente nos polos onde há a prática de preço abaixo do preço de paridade internacional
e nem como será realizada esta fiscalização pelo trustee.
Em seu site, a própria Petrobras afirma que compara seus preços com os "custos que
os importadores teriam", além de "margem que cobre os riscos":
"Nossa política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem
como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações
internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, corno
transporte e taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária porque o
mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o preço considera
uma margem que cobre os riscos (como volatilidade do câmbio e dos preços)."
Entretanto, sem mecanismos adequados de avaliação e fiscalização, restam
completamente prejudicadas as atividades dos importadores que possibilitam justamente a
concorrência rio mercado. Só resta ao TCC assegurar adequadamente estes princípios.
É fundamental o esclarecimento desta obscuridade e omissão. Na prática, um

mecanismo, por exemplo, que pode vir a "maquiar" tal análise dos preços praticados pela
Petrobras e a forma de fiscalização pelo Cadê é a concessão de descontos nos preços de
combustíveis comercializados. A Petrobras informa que "a partir da referência de preços do
mercado internacional, analisamos nossa participação no mercado interno e decidimos,
periodicamente, se haverá manutenção, redução ou aumento nos preços praticados nas
refinarias.`
Importante lembrar que no PP da Abicom as distribuidoras foram questionadas sobre
tal prática e foram apresentadas respostas bem diferentes. Umas tiveram acesso ao produto
com desconto, outras não. Este fato apenas legitima o argumento que os "descontos" podem
também ser usados como máscaras para a prática denunciada pela Abicom. Para evitar estas
distorções, reitera-se a necessidade, conveniência e oportunidade do esclarecimento desta
obscuridade e omissão e que seja determinada a metodologia de análise dos preços da
Petrobrás e sua forma de aferição e fiscalização.
Ou seja, há margem de interpretação, caso não seja clareada esta obscuridade, que a
Petrobras poderá informar os preços levando uma metodologia própria de aferição do PPI e
da concessão dos "descontos", cuja metodologia é criticada pela Abicom justamente no âmbito
do PP apensado ao IA. Quando na verdade está se predando os únicos concorrentes no
mercado de comercialização de combustíveis.
E, desta vez, poderá praticar uma conduta potencialmente anticompetitiva com a plena
ratificação pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência -órgão que deveria atuar
de maneira a mitigar danos à concorrência.
A permanência dessas contradições, omissões e obscuridades eivam de nulidade uma
decisão que poderia sanar grande parte dos problemas no refino. É importante que A política
de preços da Petrobras deverá ser clara, transparente, objetiva e seguir o Preço de Paridade de
Importação (PPI), levando em conta os valores dos produtos no mercado internacional;
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câmbio; os custos logísticos, precificados com base no custo de oportunidade do vendedor
marginal; bem como margem para remuneração dos riscos inerentes da operação.
VII- DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a ABICOM repisa a necessidade de conhecimento destes
Embargos de Declaração e o seu pleno provimento, a fim de esclarecer os seguintes pontos:
o a contradição existente na homologação do TCC, que apenas se refere ao mercado de
refino e não menciona o mercado de comercialização de combustíveis, a despeito do
IA, após o apensamento do PP da Abicom, incluir o mercado de comercialização de
combustíveis, sendo diferentes elos da cadeia;
o

qual é a medida do TCC que efetivamente equaciona as práticas anticompetitivas
denunciadas pela Abicom no procedimento preparatório, no mercado de
comercialização de combustíveis;

o qual é a forma de cumprimento e a forma de sua avaliação quanto à "transparência de
preços da Petrobras", para garantir a sua efetiva fiscalização e avaliação quanto as
práticas anticompetitivas. Como visto, a transparência de preços da Petrobras não
garante o cumprimento do PPI. Deve ser esclarecida a metodologia de análise ou na
proposição de uma metodologia de cálculo para cumprimento do PPI, como a
estabelecida pela ANP, com custos atualizados.
Estes cuidados visam mitigar qualquer posterior arguição de nulidade quanto à decisão do
Cade e traz a segurança jurídica necessária ao arranjo, viabilizando, de forma efetiva a
competição tanto no mercado de refino, quanto no mercado de comercialização de
combustíveis.
Além disso, a Abicom requer:
a) O recebimento dos Embargos de Declaração, e a interrupção do prazo para recurso
administrativo até o julgamento dos embargos, conforme previsão do Regimento
Interno do CADE;

as s

b) Seja dado conhecimento dos presentes Embargos à Procuradoria Federal Especializada
(ProCADE), para que se manifeste sobre os vícios apontados e medidas para sanar os
pontos aqui trazidos.

c) Sejam conhecidos e providos estes Embargos de Declaração, a fim de que sejam
sanadas e esclarecidas a contradição, a omissão e a obscuridade demonstradas
inequivocamente.
Por ser de direito,
Pede deferimento.

De São Paulo/SP para Brasília/DF, 24 de junho de 2019.

Gesner Oliveira
CORECON-SP O 22.475-8

-~~00/ouAndréa Curi
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1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste Estudo é analisar os desafios do setor abastecimento de
combustíveis no Brasil e propor medidas que promovam a competição nesse mercado.
Especial atenção será dada ao papel das importações de combustíveis.
A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis ("ABICOM') é a
entidade que representa o interesse de empresas que atuam na atividade de importação de
gasolina e de óleo diesel. Desde a sua fundação, em julho de 2017, o objetivo da ABICOM
é promover o desenvolvimento do setor de combustíveis líquidos no Brasil, com foco na
expansão e garantia do abastecimento nacional, fomentando a livre concorrência e
incentivando investimentos com a entrada de novos agentes no setor. Atualmente, a
ABICOM conta com nove empresas associadas.
O mercado em que essas empresas atuam é o de comercialização de gasolina e
de óleo diesel, e com isso tem como principal concorrente a Petrobras, que é a maior
produtora nacional (com 98% da capacidade de refino e 48% da infraestrutura em
terminais marítimos para armazenagem de derivados e combustíveis exceto GLP) e que
-

também detém participação nas importações. Vale destacar que a presença de quatro
pequenas refinarias privadas, em especial as refinarias situadas em Rio Grande e no Rio
de Janeiro, com capacidade total de refino de cerca de 40.000 barris por dia, nunca
possibilitou alterar a situação monopolista da Petrobras.
A concorrência reduzida na oferta de gasolina e de óleo diesel criam espaço
propício para a prática de abusos de poder de mercado pela empresa dominante. Assim,
os importadores têm o papel fundamental para a manutenção da concorrência, ainda que
possuatn uma participação de mercado pequena.
Este Estudo está organizado em dez seções, incluindo esta Introdução.
A Seção 2 apresenta um panorama sobre a situação de oferta e demanda de
combustíveis no Brasil.
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A Seção 3 traz uma breve descrição da nova política de preços da Petrobras e
seus desdobramentos desde que entrou em vigor.
A Seção 4 apresenta cenários para o consumo de combustíveis no Brasil, levando
em conta o crescimento da demanda e a relevância da participação dos importadores.
A Seção 5 analisa os aspectos concorrenciais do setor de combustíveis no Brasil,
destacando as vantagens e os benefícios operacionais que a Petrobras possui, enquanto
empresa verticalizada nesta cadeia, que causa desequilíbrios competitivos.
Na Seção 6 são apresentados os resultados do estudo elaborado pelo Centro
Brasileiro de lnfraestrutura ("CBIE"), que estima e analisa comparativamente as séries
de preços da gasolina e do óleo diesel praticados pela Petrobras em relação ao preço de
paridade internacional até 2017.
Complementando esta análise comparativa, a Seção 7 traz os resultados obtidos
através da estimação de modelos econométricos utilizando a metodologia de análise de
intervenção que comprovam a mudança na conduta da Petrobras em relação ao preço dos
combustíveis a partir da implementação da segunda fase da nova política de preços, que
aumentou a frequência dos reajustes, apresentando indícios de que a empresa exerce
abuso de posição dominante que prejudica a concorrência no setor.
A Seção 8 analisa como a nova política de preços da Petrobras afeta o grau de
concorrência dos mercados de gasolina e de óleo diesel.
A Seção 9 discute ações para o incentivo à concorrência no mercado de
combustíveis no Brasil. São destacadas propostas mais imediatas, a fim de garantir a
sobrevivência dos importadores, e de desinvestimentos.
Uma seção final sumaria as principais conclusões desse Estudo.
Este documento foi elaborado com base em fontes públicas e/ou fornecidas pela
Contratante, que estão devidamente citadas ao longo do texto.
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2 PANORAMA DA SITUAÇÃO DE OFERTA E DEMANDA
DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL
O objetivo desta seção é apresentar um panorama sobre a situação de oferta e
demanda de combustíveis no Brasil.

2.1 Histórico do mercado de combustíveis no Brasil
A produção de combustíveis no Brasil é historicamente de domínio da Petrobras.
A empresa foi criada na década 1950 como monopolista estatal, e assim permaneceu até
ser sancionada a Lei do Petróleo (Lei 9.478/971 ), em agosto de 1997, que permitiu a
abertura do mercado para atuação de outras empresas na exploração, produção, refino e
comercialização do petróleo e seus derivados.
De fato, a liberação ocorreu apenas em 2001, após serem superados aspectos
legais e tributários que envolviam a atividade. Durante todo esse período, a Petrobras se
manteve monopolista, sendo a responsável tanto pelo abastecimento de toda a demanda
nacional de gasolina e de óleo diesel, como de outros combustíveis. Uma vez monopolista
durante todo esse período, foi possível à Petrobras realizar substanciais investimentos
para garantir o fluxo dos combustíveis desde os locais de produção até os locais de
consumo. Trata-se de uma vantagem competitiva importante frente aos importadores, que
não tiveram oportunidades de instalar uma infraestrutura operacional logística nas
mesmas proporções, e, por isso, dependem da infraestrutura de terceiros. Tudo isso,
permitiu à Petrobras manter seu elevado poder de mercado, nos elos downstream da
cadeia do petróleo.

1

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/Ieis/19478.htm
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Poucas mudanças ocorreram na estrutura do setor de combustíveis mesmo após
a abertura de mercado, pois logo os preços da gasolina e do óleo diesel passaram a ser
utilizados pelo governo federal como ferramenta para controle da inflação.
Por esta ser uma empresa estatal, foi possível manipular os preços a valores
reduzidos, de modo a evitar o impacto negativo sobre os preços médios da economia.
Com isso, o combustível comercializado internamente se manteve artificialmente abaixo
da média internacional. Em contrapartida, a política criou um ambiente em que não era
racional a operação por outras empresas, eliminando assim qualquer concorrência.
Explica-se pelas características de commodities dos combustíveis, de modo que ofertar a
valores abaixo dos preços da Petrobras resultaria em prejuízos, sendo mais racional
vender os produtos no mercado internacional. Essa política durou de 2004 até meados de
2015.
O aumento na participação de mercado dos importadores, e concorrentes da
Petrobras no mercado downstream, ocorreu com o fim da política de controle de preços
do governo. Contribuiu também para a entrada dos importadores no mercado ações do
reposicionamento da estatal no mercado. De acordo com o "Panorama do Mercado de
Combustíveis 2017", produzido pela ANP:
"Isso aconteceu pela conjunção de três fatores: a alteração das cláusulas
contratuais entre a Petrobras e os distribuidores de combustíveis, no sentido
de retirar da Petrobras a responsabilidade pela entrega de produto contratado;
a otimização produtiva das refinarias brasileiras, visando à maior
rentabilidade ou economicidade, afetando o portfólio de produtos fornecidos
nacionalmente, e à menor atuação da empresa na importação."
Essa entrada de novos players nas importações, contudo, ocorreu de forma sutil
em comparação com o poder de mercado da empresa líder. Além disso, a Petrobras ainda
detém elevado poder de mercado na venda de gasolina e de óleo diesel, como será
apresentado adiante.
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2.2 Oferta e demanda de combustíveis no Brasil
A oferta e a demanda de um determinado bem ou serviço pode ser analisada, na
prática, através da sobreposição dos dados da produção e venda (que reflete o consumo).
Cabe lembrar que, em uma economia aberta, a oferta nacional e a demanda nacional não
necessariamente estarão em equilíbrio.
Em setores autossuficientes, a oferta é sempre igual ou maior que a demanda e
assim, na presença de excedente ocorre a exportação. Já em setores hipossuficientes, a
oferta é sempre menor do que a demanda, havendo escassez de recursos os produtores ou
consumidores importam.
De acordo com a série histórica da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis ("ANP"), o mercado de combustíveis brasileiro é hipossuficiente tanto
para óleo diesel quanto para gasolina, conforme indicado pelo Quadro 1 e pelo Quadro 2,
respectivamente. Nesse sentido, para suprir a demanda brasileira por esses dois
combustíveis é necessário importá-los.
Após acentuada queda na demanda entre 2014 e 2016, saindo de cerca de 54
milhões de metros cúbicos para pouco mais de 49 milhões, especialmente devido à
contração da atividade econômica, as vendas de óleo diesel voltaram a crescer a partir de
2017. Apesar dessa retomada, não se atingiu os níveis de consumo pré-crise, uma vez que
em 2018 foram demandados aproximadamente 50,06 milhões de metros cúbicos.
Em 2018, o mercado de diesel manteve até abril um crescimento acelerado de
4,2% em comparação com 2017. Com a greve dos caminhoneiros, contudo, o mercado
desaceferou e o ano acabou fechando com um tímido crescimento de 1,6% em
comparação a 2017.
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QUADRO 1: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DAS VENDAS DE ÓLEO DIESEL
NO BRASIL (EM MILHÕES DE M3 )
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Fonte: ANP. Elaboração e análise: GO Associados.

Em relação à gasolina, corno trata-se de um combustível de maior disseminação
no mercado, a contração do seu consumo durante a crise ficou restrita ao ano de 2015,
caindo de aproximadamente 32 milhões de m3, em 2014, para pouco mais de 30 milhões
de rn3. Da mesma forma que o óleo diesel, a retomada do consumo não atingiu ainda os
níveis pré-crise, mas o mercado de gasolina sofreu mais com a greve dos caminhoneiros:
ao invés de um tímido crescimento, houve uma retração de 13,13% no seu consumo em
2018. Deve ser considerado o aumento da participação do etanol para os veículos do Ciclo
Otto, devido ao baixo preço do açúcar no mercado internacional.
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QUADRO 2: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DAS VENDAS DE GASOLINA A
NO BRASIL (EM MILHÕES DE M3 )
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Fonte: ANP. Elaboração e análise: GO Associados.

2.3 A evolução das importações de óleo diesel e gasolina no
Brasil
Como destacado, o Brasil é deficitário em óleo diesel e em gasolina, dado que
sua demanda interna é maior que a produção nacional. Assim, nos últimos anos, as
importações ganharam relevância, de forma a suprir este gap entre oferta e demanda
nacionais, conforme apresentado no Quadro 3. É possível afirmar que tal mudança do
cenário ao longo do tempo foi consequência da maior abertura do mercado, do fim da
política de controle de inflação, do aumento da demanda interna, da limitação das
refinarias da Petrobras e da queda acentuada no preço internacional do petróleo.
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QUADRO 3: EVOLUÇÃO DA IMPORTAÇÕES DE ÓLEO DIESEL E DE
GASOLINA: 2010-2018 (MIL M3 ANO)
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Fonte: ANP. Elaboração e análise: GO Associados.

Em relação à tendência das importações, vale destacar que essas vinham
apresentado crescimento anual de 2010 a 2014, mas sofreram grande queda em 2015, de
quase 30%. Durante todo este período, elas eram majoritariamente realizadas pela
Petrobras.
As importações voltaram a aumentar em 2016 e 2017, mas caíram novamente
em 2018 (queda de aproximadamente 16%). De acordo com informações do Anuário
Plural 2019, essa queda está relacionada à política de preços da Petrobras (apresentada
adiante), que, alinhada aos preços internacionais, teria reduzido a janela de importações
do diesel e da gasolina. Especificamente, no ano de 2018, após a paralização do setor de
transporte de cargas, o governo optou em manter o preço do diesel artificialmente baixo,
descolando-o do preço internacional e, por consequência, inibindo o mercado de
importação de diesel, por agentes privados. As importações foram mantidas, porém,
realizadas pela Petrobras.
As importações de diesel em 2018 atingiram 11,65 bilhões de litros, o que
significou uma queda de 10,1% em relação ao ano anterior. Além disso, a participação do
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produto importado no total comercializado de óleo diesel teve queda, em relação a 2017,
de 2,5 pontos percentuais (Quadro 4).
QUADRO 4: REPRESENTATIVIDADE DAS IMPORTAÇÕES NO TOTAL DE
ÓLEO DIESEL VENDIDO (%)
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Fonte: Anuário Plural 2019.
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Já as importações da gasolina A atingiram, em 2018, quase três bilhões de litros,
com uma queda de um terço em relação a 2017. Revertendo a trajetória de alta registrada
no ano anterior, em 2018 a participação do produto importado no total comercializado de
gasolina A teve uma queda de 3,3 pontos percentuais em relação a 2017, passando de
13,9% para 10,6% (Quadro 5).
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QUADRO 5: REPRESENTATIVIDADE DAS IMPORTAÇÕES NO TOTAL DE
GASOLINA VENDIDO (%)
16
13,9

14
12
10

10,6
9,1
—

8,2

9,3
-

8
5
4
2
0

111111
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Anuário Plural 2019.

Conclui-se que a produção doméstica de gasolina e de óleo diesel não é capaz
de atender toda a demanda interna, necessitando de importações para suprir o mercado
nacional. Não obstante, alguns aspectos concorrenciais, destacados a seguir, prejudicam,
ou até mesmo inviabilizam, a atuação de importadores, podendo resultar em escassez de
oferta e pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil.
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3 NOVA POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRAS
O objetivo desta seção é apresentar a sequência de acontecimentos que levaram
ao questionamento da política de preços praticada pela Petrobras por parte da ABICOM.
No dia 23 de março de 2016, a Petrobras promoveu uma reunião com vários de
seus clientes que atuam na região Norte e Nordeste. O objetivo da reunião foi apresentar
o novo modelo de contrato de compra e venda de combustíveis. O modelo visava maior
flexibilidade nas negociações para, segundo a empresa, promover a competitividade com
os importadores, maior eficiência dos distribuidores, incentivar investimentos em
logística, garantir mais transparência na estrutura de custo e deixar mais evidente a
abertura do mercado.
A importância dos importadores para o mercado foi exaltada pela Petrobras, bem
como a necessidade de eles investirem em infraestrutura logística. As limitações da
capacidade de produção das refinarias tornam necessárias as importações para garantir o
abastecimento de todo o mercado interno. A apresentação deixou claro que a maior
flexibilidade na contratação dos volumes, antes pré-definidos, em especial nos polos de
Araucária, Belém, Fortaleza, São Luís, Vila Velha e Vitória, significaria reduzir a
contratação de volumes por parte da Petrobras e aumentar a participação de mercado dos
importadores nessas localidades.2
Além disso, foram feitas recomendações para a realização de investimentos em
infraestrutura, que de fato foram seguidas por diversos importadores. Ao longo de 2016,
estes realizaram substanciais investimentos na ampliação dos terminais. O objetivo era
aumentar a capacidade de volume de importações nos locais onde a Petrobras deixaria de

2

Apresentação "Novo Contrato Particular de Compra e Venda de Gasolina A e Diesel Rod. A"
realizada pelo Gerente Nacional de comercialização junto aos distribuidores da região Norte e Nordeste,
realizada em 23 de março de 2016.
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se comprometer com o abastecimento integral, e aproveitar as margens positivas auferidas
pelas empresas nesse período para o desenvolver o setor.
Entretanto, no semestre seguinte, a postura da empresa mudou drasticamente,
afetando as expectativas e a capacidade de os importadores exercerem suas atividades
sem auferir prejuízos, além de comprometer a continuidade dos seus investimentos em
infraestrutura.
Em 14 de outubro de 2016, a Petrobras aprovou por meio de sua Diretoria
Executiva uma nova política de preços para a gasolina automotiva e o óleo diesel
comercializados em suas refinarias, em acordo com o artigo 34 do Estatuto Social da
companhia. O anúncio foi feito através da divulgação de um Fato Relevante publicado no
site da empresa, e previa avaliações periódicas para reajuste dos preços dos combustíveis.
Segundo o documento, a nova política objetivava estimular a competitividade da
empresa e aumentar as vendas. A revisão desses valores com frequência mensal visava
maior flexibilidade dos preços, rapidez nas repostas às movimentações do mercado,
atração de empresas parceiras para atuar no refino dos combustíveis e a possibilidade de
promover descontos em mercados específicos. Em relação a este último ponto, a
Petrobras enfatiza que em "hipótese alguma, esses descontos implicarão em preços
abaixo dos custos da empresa" [Fato Relevante

-

Política de Preços de 14/10/20161.

No tocante à metodologia do reajuste dos preços, são destacados três princípios
bases. O primeiro é o preço de paridade internacional ("PPI"), no qual se argumenta que
como a gasolina e o óleo diesel apresentam características de commodities, o racional é
se apoiar nos valores comercializados internacionalmente para determinar os preços
domésticos desses combustíveis. São produtos altamente homogêneos, produzidos em
larga escala e com ampla demanda e oferta em todo o mundo. Com base nisso, oPPI seria
o equivalente à alternativa de importação, já incluindo os custos de internação de produtos
(transportes externos, internos, taxas portuárias e frete marítimo).
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O segundo princípio é o de margem de risco da atividade. Existem vários fatores
inerentes ao refino e à comercialização que tornam a operação mais ou menos arriscada.
Por exemplo, o preço doméstico é altamente influenciado pelas variações dos preços
internacionais e, como consequência, também está suscetível à volatilidade do câmbio.
Além disso, são produtos derivados do petróleo, de modo que um aumento no custo da
matéria prima tem efeito direto com expansão dos preços dos produtos finais. Também
existem riscos de atrasos na distribuição e de perda na certificação de qualidade, que
podem influenciar os preços da gasolina e do óleo diesel, tornando-os mais caros ou mais
baratos.
Em termos nacionais, a publicação menciona também um adicional decorrente
da tributação. Sobre a gasolina e o óleo diesel incidem os seguintes impostos: CIDE
(Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico), ICMS (Imposto de Circulação de
Mercadorias e de Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social). Um aumento desses impostos também
impacta o preço ofertado nas refinarias. Esse conjunto de fatores torna razoável que exista
uma margem adicional ao PPI que, consequentemente, encarece o custo dos combustíveis
no mercado nacional.
Como último aspecto, a Petrobras menciona que o reajuste terá uma base de
variação decorrente do grau de participação da empresa no mercado em questão. Apesar
desse ponto ser levantado, a publicação não é clara em como será tratado na prática.
Tendo em vista a possibilidade de descontos pontuais em cada mercado, é possível
deduzir que uma diminuição no nível de participação de mercado poderia levar a
companhia a aplicar algum desconto no preço da gasolina e do óleo diesel em mercado
específico, com efeito de ampliar a demanda por seus produtos.
Em síntese, na nova política, o preço doméstico será resultado da soma do preço
de paridade internacional com a margem de risco e os impostos, podendo em certos casos
haver descontos pontuais de acordo com a necessidade de aumento de poder de mercado
da empresa. Tendo em vista a metodologia proposta, é lógico supor que os preços
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praticados pela Petrobras no mercado doméstico nunca estarão abaixo do preço
internacional, e tampouco serão inferiores aos praticados pelos importadores, pois
existe uma margem adicional ao PPL
O Quadro 6 mostra o esquema apresentado pela Petrobras para simplificar como
seriam precificados a gasolina e o óleo diesel na nova política.
QUADRO 6: ESQUEMA DA NOVA POLÍTICA DE PREÇOS DA
PETROBRAS
de Importação
(alternativa de mercado)

Compotitividado do produto Potrobras o coissidora os riscos inorontoS à atividado da
irnpo:tacào corno votntilidados das cotaçóos do câmbio, potroino o derivados
atrasos, perda da especificação do qualidade.
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Fonte: Apresentação da Política de Preços/Petrobras.

Foram realizadas mudanças consideráveis em comparação à política de preços
anterior e em se tratando de produtos relevantes para a economia nacional, uma vez que
a nova política deixou de buscar a convergência na média de preços internacional de
longo prazo e definiu que os reajuste não mais serão feitos em datas definidas, mas com
unia periodicidade mensal. Além disso, a responsabilidade de traçar as estratégias para os
reajustes, antes da Diretoria Executiva, passou para o Grupo Executivo de Mercado e de
Preço ("GEMP"), comitê criado para esse exato propósito e formado pelo Presidente, o
Diretor de Refino e Gás Natural e o Diretor Financeiro e de Relacionamento com
Investidores.
A política entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação, em 15 de outubro
de 2016, de modo que a partir desse momento a avaliação sobre eventuais movimentos
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de mercado e necessidade de resposta dos preços da Petrobras passou a ser feita pelo
GEMP, com o apoio da Gerência Executiva de Marketing e Comercialização para copilar
os dados, levando em consideração todos os fatores mencionados. Para garantir a
transparência, o grupo passaria também a publicar um Relatório Externo trimestral com
as avaliações e as revisões de preço no período.
Apenas oito meses após a implementação da política, em 30 de junho de 2017,
foi publicado novo Fato Relevante com alterações na proposta inicial. Em suma, o GEMP
concluiu durante esse período que a revisão com periodicidade mensal não era suficiente
para acompanhar a volatilidade do mercado no curto prazo, justificando que variações no
câmbio e no preço do petróleo são feitas com frequência quase que diárias. Em resumo,
sugeriram uma mudança nesse aspecto, de modo que a revisão dos preços da gasolina e
do óleo diesel seja feita com maior frequência.
Assim, a partir de julho de 2017, a decisão estratégica do ajuste dos preços foi
delegada à área técnica de Marketing e Comercialização, que, como mencionado, é a que
acompanha as movimentações de mercado e os aspectos críticos para a decisão, de modo
que fosse feita a qualquer momento, desde que se julgasse necessária, podendo inclusive
ser diária, e que no acumulado não ultrapassasse a margem de 7%. Além disso, qualquer
alteração fora da faixa precisa de avaliação e autorização do GEMP.
Em 01 de dezembro de 2017, o cálculo de reajuste do preço do diesel foi revisado
novamente pelo GEMP, provocando a queda de preços do combustível em todo país. Na
nota emitida pela Petrobras, a empresa afirma que o objetivo da mudança foi adequar o
preço do óleo diesel às mudanças no fluxo logístico e à pressão competitiva dos produtos
importados. A empresa afirmou que independente da mudança manteria a margem acima
da paridade internacional, assim como proposto na política vigente.
Desde a alteração da nova política em julho de 2016, os reajustes de preços se
tornaram mais frequentes, quase que diários, como mostram o Quadro 7 e o Quadro 8.
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QUADRO 7: AJUSTE DE PREÇOS DA GASOLINA -NÚMERO ÍNDICE
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Fonte: Petrobras. Elaboração: CO Associados. Notas: (*) Os ajustes (em %) foram
aplicados em uma base 100, representativa do preço dos combustíveis antes da nova
política; (**) o período analisado foi de 15/10/2016 a 04/01/2018.

QUADRO 8: AJUSTE DE PREÇOS DA ÓLEO DIESEL - NÚMERO ÍNDICE
110,0

Diesel

105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
LO LO LO LO

LO

LO LO LO LO LO LO LO

r'-

"

LO

1', LO LO

4', LO LO LO

LO LO (',

LO LO LO

LO LO

LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO O LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO O LO LO LO
LO
LO LO LO (4 LO LO ('4 LO LO LO LO ('4 LO ('4 LO LO LO LO LO LO LO LO LO ('4 LO LO LO ('4 (4
LO LO LO LO LO LO O LO LO O O LO O
LO LO

0', LO

01

LO

LO

LO 0', LO 00 LO CC

LO

LO

LO LO LO O LO LO

LO

04 LO 01 LO
O LO LO LO

Fonte: Petrobras. Elaboração: GO Associados. Notas: (*) Os ajustes (em %) foram
aplicados em urna base 100, representativa do preço dos combustíveis antes da nova
política; (**) o período analisado foi de 15/10/2016 a 04/01/2018.

Com base nisso, próximas seções avaliam como a nova política de preços da
Petrobras impactou na concorrência de mercado.
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4 CENÁRIOS PARA O SETOR DE COMBUSTÍVEIS NO
BRASIL
O objetivo desta seção é apresentar cenários para o consumo de combustíveis no
Brasil, levando em conta o crescimento da demanda e a relevância da participação dos
importadores.

4.1 Projeção da demanda por combustíveis no Brasil
Para avaliar a necessidade de importação de combustíveis pelo Brasil nos
próximos anos é necessário projetar o crescimento da demanda por combustíveis e
compará-la com a expectativa de crescimento da capacidade de refino.
Para estimar a demanda de combustíveis nos próximos anos foi utilizado um
modelo de Mínimos Quadrados Ordinários ("MQO"). Este estudo foi feito analisando a
influência histórica das seguintes variáveis no consumo de combustíveis no Brasil: (i)
PIB, (ii) frota de veículos, (iii) preço do barril de petróleo (Brent) em dólares e (iv) taxa
de câmbio (R$/US$).
Concluiu-se que a variável que mais impacta a demanda por combustíveis é o
PIB. As demais variáveis têm significância estatística, porém de impacto menor na
determinação da demanda por combustíveis no mercado brasileiro.
Após avaliar o impacto de cada uma dessas variáveis explicativas, foram
utilizadas as seguintes projeções para estimar a demanda por combustíveis nos próximos
anos: previsões de crescimento do PIB e da cotação do dólar até o ano de 2024 extraídas
do Boletim FOCUS do Banco Central, sendo que após esta data, essas variáveis foram
assumidas como constantes; as projeções do preço do barril de petróleo (Brent) até 2024
obtidas da U.S. Energy Information Administration (EIA), que após essa data também
permanecem constantes; e para a frota de veículos, a projeção foi estimada por meio de
um modelo de suavização exponencial.
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O Quadro 9 apresenta a projeção das vendas de gasolina e de óleo diesel de 2019
a 2030 em m3. O modelo estimado pela GO Associados projeta que a demanda por
combustíveis deve crescer a uma taxa de 2,0% até 2030.
QUADRO 9 PROJEÇÃO DAS VENDAS ACUMULADAS EM 12 MESES DE
GASOLINA C E DIESEL B (2019-2030)
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000

-Gasolina (mil m3 )

Diesel (mil m3 )

-

Fonte: ANP. Projeção e elaboração: GO Associados.

Com base nas projeções realizadas, é possível concluir que a demanda por
combustíveis no Brasil tende a crescer nos próximos anos. Este resultado, apesar de
bastante trivial, serve para ilustrar que a capacidade interna de refino tem que crescer mais
que proporcionalmente para que as importações de combustíveis no sejam necessárias
para atender a demanda interna, isto é, para que o mercado interno seja autossuficiente.
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4.2 Dependência da importação de combustíveis nos próximos
anos
Como já demonstrado neste Estudo, a capacidade atual de refino no país é
insuficiente para atender a demanda interna por combustíveis. Deve-se avaliar, portanto,
se há alguma perspectiva de aumento da capacidade de refino para saber quais os danos
que poderiam ser causados pela saída dos importadores do mercado.
O Brasil possui 17 refinarias de petróleo, sendo que a maior parte delas foi
construída entre as décadas de 1950 e 1970. Dessas 17 refinarias, 14 pertencem a
Petrobras (Quadro )3•
Além disso, desde a construção da Refinaria do Vale do Paraíba ("REVAP") em
1980, o Brasil passou mais de 30 anos sem aumentar de forma significativa a capacidade
de refino. Durante esse período, o Brasil construiu apenas quatro refinarias que
correspondem a menos de 3% da capacidade atual de refino. O Brasil só voltou a expandir
de forma mais significativa sua capacidade refino em 2014 com o início da operação da
Refinaria Abreu e Lima ("RNEST") em Pernambuco.
Juntas, as cinco refinarias construídas após 1980 representam 6,9% do total da
capacidade de refino no Brasil. Se o investimento feito no aumento da capacidade de
produção desde 1980 se mantiver ao longo dos próximos anos, a situação de dependência
das importações deve se manter.

Além disso, a refinaria Univen (SP) está desativada desde 2014.
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QUADRO 8 CAPACIDADE AUTORIZADA DAS REFINARIAS NACIONAIS
apacidade.

' Rio

Grandense (RS)

1937

'

17.000

Fio,

Privada

'

í

Privada

RIAM (BA)

1950

377.400

Manguinhos (RJ)

1954

14.000

Privada

Recap (SP)

1954

62.900

Petrobras

RPBC (SP)

1955

170.000

Petrobras

Reman (AM)

1956

46.000

Petrobras

Reduc (RJ)

1961

251.600

Petrobras

Refap (RS)

1968

220.150

Petrobras

Regap (MG)

1968

166.000

Petrobras

Replan (SP)

1972

434.000

Petrobras

Repar (PR)

1977

213.800

Petrobras

Revap (SP)

1980

251.600

Petrobras

UNIVEN (SP)

1992

9.158

Desativada

RPCC (RN)

2000

44.670

Petrobras

LUBNOR (CE)

2007

10.378

Petrobras

DaxOiI(BA)

2008

2.100

Privada

100.000

Petrobras

RNEST (PE)

2014

Petrobras

Fonte: AM. Elaboração: GO Associados.

Vale lembrar também que a construção de uma refinaria é um projeto de longo
prazo. A construção de Abreu e Lima, por exemplo, teve suas obras iniciadas em 2007 e
entrou em operação apenas em 2014. Portanto, mesmo que fossem feitos investimentos
para um aumento relevante da capacidade de produção, é certo que não haveria como
alterar o volume de refino de petróleo no curto prazo.
Outro ponto que vale ser destacado é que, desde 2014, a produção das refinarias
vem se reduzindo (Quadro 10). A taxa de utilização da capacidade instalada também vem
apresentando queda (de 89% em 2014 para 73% em 2018). Como resultado, tem-se um
aumento no gap entre oferta e demanda, o que mostra que fica mais forte a cada ano a
dependência das importações.
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QUADRO 10: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NAS REFINARIAS NACIONAIS
126.468.034
110.874.745

2014

2015

2016

105.841.305

104.195.592

2017

2018

Fonte: ANP. Elaboração e análise: GO Associados.

Assim, dada a insuficiência da capacidade atual de refino no país e o aumento
da demanda previsto, uma diminuição no volume importado de combustíveis causaria
pressão sobre os preços, com consequente aumento dos preços de combustíveis no Brasil,
tanto no curto prazo quanto no longo prazo.

4.3 O impacto da saída dos importadores de combustíveis do
mercado
De acordo os resultados obtidos a partir da estimação de um modelo estrutural
elaborado pela GO Associados, unia diminuição na importação de combustíveis causaria
aumento dos preços de combustíveis no Brasil, tanto no curto prazo quanto no longo
prazo.
Em 2018, o Brasil importou 19,35% do total do diesel consumido internamente
e 9,6% do total de gasolina. Desse total importado, 72% das importações de diesel e 78%
das importações de gasolina foram feitas por importadores independentes, ou seja, outras
empresas que não a Petrobras.
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No entanto, é necessário fazer a distinção de que parte dessas importações de
combustíveis é feita por distribuidoras de combustíveis, que possuem uma estrutura cativa
de venda de combustíveis. Já as trading companies não possuem esse tipo de estrutura de
venda.
Em 2018, essas empresas responderam por 37,5% das importações de óleo diesel
e 46,6% das importações de gasolina.
Para tentar medir o impacto do fim das importações feitas pelas trading
companies, foi estimado um modelo de Regressões Aparentemente Não-Relacionadas
("SUR").
O sistema estima o impacto no preço dos combustíveis a partir de um choque na
quantidade importada. Com isso, o modelo testa o que poderia acontecer caso as trading
companies fossem retiradas do mercado e a Petrobras não abastecesse o mercado com a
quantidade de combustível importada por essas empresas.
Como o Brasil continuaria sendo dependente de importações, a saída das
tradings causaria, ao longo de 10 anos, um aumento de 17,3% no preço da gasolina C
e de 13,2% no preço do óleo diesel B, com consequente redução de bem-estar social.
O impacto no preço no diesel B contempla o aumento do percentual da mistura de
biodiesel para até 15% em 2024.
É importante pontuar que esses impactos estimados nos preços dos combustíveis

consideram tudo mais constante, podendo ser maior ou menor dependendo da existência
de outros choques. Como por exemplo, variações no preço do petróleo no mercado
internacional, oscilações cambiais, variações dos custos para refino de petróleo
(manutenção de refinarias, reajustes salariais) etc.. Esse cenário também não contempla
nenhum tipo de regulação sobre o mercado de combustíveis.
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5 DIAGNÓSTICO CONCORRENCIAL DO SETOR DE
COMBUSTÍVEIS
O objetivo desta seção é analisar os aspectos concorrenciais do setor de
combustíveis no Brasil.

5.1 Cadeia de combustíveis e competição no elo de fornecimento
de combustíveis
Os agentes da cadeia de suprimentos de combustíveis podem ser classificados
em três grandes grupos, destacados no Quadro 1:
i.

Fornecedores de derivados de petróleo e de biocombustíveis: refinadores
(produtores de derivados de petróleo), centrais petroquímicas,
formuladores, importadores e produtores de biocombustíveis;

ii.

Distribuidoras: agentes econômicos que atuam em terminais de
combustíveis e possuem logística com capilaridade para alcançar a
própria etapa da cadeia; e

iii.

Os postos revendedores e os consumidores finais: como indústria e
agronegócio.

Nesta seção, será analisado o elo composto pelos fornecedores de derivados de
petróleo e de biocombustíveis, com ênfase na questão da competição entre os players.
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QUADRO 11: PLAYERS DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL

Fornecedores

Distribuidores

17 refinarias

156 distribuidores

371 usinas de

de combustíveis

etanol
•416 importadores
e exportadores

• 20 distribuidores
de GLP
• 7 distribuidores de

52 produtores de

combustível de

biodiesel

aviação

Revendedores e
Consumidores
407 TRR
• 22TRR-NI
259 revendedores de
combustível de aviação
19.140 pontos de
abastecimento
71.421 revendedores
de GLP
•40.662 revendedores
varejistasde
combustíveis líquidos

Fonte: ANP4.

5.1.1 Refinarias
A maior parte do refino brasileiro é destinada à produção de combustíveis. Em
2018, de acordo com dados da ANP, foram produzidos um total de 104 milhões de m3 de
derivados de petróleo no país, dos quais, mais de 60% foi destinada para produção de
óleo diesel e gasolina. O perfil do refino nacional é orientado para óleo diesel, o que é
coerente já que a matriz de transporte de cargas do país é predominantemente rodoviária.
Atualmente no Brasil, estão ativas 17 refinarias de petróleo, das quais 14 são
operadas pela Petrobras. Assim, pode-se afirmar que o mercado nacional é caracterizado
como um "monopólio de fato", detendo a Petrobras cerca de 98% da capacidade de refino.

Disponível em: http://www.anp.gov.br/arquivos/palestras/seniinario-de-avaliacao-do-mercado-de-conib
ustiveis-fev20 1 9.pdf
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De acordo com estudo coordenado pelo BNDES5, as refinarias da Petrobras
foram construídas para assistir regiões específicas do território nacional,
complementando-se entre si na produção de derivados necessários ao atendimento de
cada região. De acordo com o órgão, nessa lógica, verifica-se que refinarias de um
determinado bloco regional não atuam de forma abrangente em outras regiões. Assim,
dificilmente haveria condições competitivas de infraestrutura e logística para uma
refinaria atender a regiões distantes de sua área de atuação.
Essa situação foi previsível e estrategicamente adequada diante da realidade
nacional da época: a Petrobras buscou otimizar sua estrutura de produção de derivados e
de logística para minimizar o custo de investimento para o abastecimento nacional.
Assim, evitaria incorrer em investimentos redundantes, ou de menores escalas, nos quais
seus ativos competiriam entre si em um mercado regional ou nacional (Mendes et ai.,
2018). Nessa lógica, segundo os autores,
"algumas refinarias, ou um conjunto delas atuando
complementarmente, configuram urna situação de monopólios regionais para
o fornecimento de seus produtos aos mercados a que atendem." (p. 18; sem
destaques no original)
E:
"O território brasileiro está dividido em dez cadeias logísticas rara
abastecimento de combustível, tendo por base a presença de urna ou mais
refinarias em cada uma delas. Essas cadeias são definidas pela infraestrutura
disponível para a movimentação de grandes volumes - portos, ferrovias, dutos
e hidrovias. São elas: Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul" (p. 19;
sem destaques no original)

Mendes et. ai, 2018.
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5.1.2 Importadores
Conforme mencionado, a produção nacional de gasolina e diesel não é suficiente
para suprir a demanda nacional. Assim, o país volta-se para a importação do volume
falta nte.
Hoje em dia, estão autorizadas a realizar importações de petróleo e derivados
mais de 400 empresas, segundo dados de dezembro de 2018 da ANP6. Esses
importadores, foram responsáveis pela comercialização de cerca de 3 milhões de m3 de
gasolina e quase 12 milhões de m3 de óleo diesel. Vale destacar, que apesar de
autorizados, nem todas essas mais de 400 empresas mantêm operações regulares.
O aumento na participação de mercado dos importadores, concorrentes da
Petrobras no mercado downstrearn, ficou mais significativa a partir do último trimestre
de 2016, com o reposicionamento estratégico da empresa em relação ao comércio exterior
e ao suprimento nacional e com o fim da política de inflação do governo. Com isso, houve
certo estímulo à competitividade e à eficiência, de forma que outros players se instalaram
no mercado nacional. Evidencia tal fato o incremento significativo dos níveis de
importação em 2017 (destacados no Quadro 4 e no Quadro 5), além da diminuição do
share da Petrobras nas importações, discutida a seguir.
De acordo com informações disponibilizadas pela ANP (Quadro 12), em relação
às importações de diesel, a estatal era responsável por 84,2% das importações em 2015.
Já em 2016, sua representatividade caiu para 16,4%; em 2017. para 4,3%. Em 2018,
contudo, houve um considerável crescimento, de forma que sua participação nas
importações chegou a 28%.

6

Relatório de Comércio Exterior - Superintendência de Distribuição e Logística - n° 8.
Disponível
em:
http://www.anp.gov.br/images/importacao Exportacao/Relatorios/Comercio
Exterior/Relatorio de Comercio Exterior n08.pdf
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Já com relação à gasolina, em 2015, a participação da Petrobras nas importações
era de 83,7%, caindo para 59,7% em 2016, e para 21,4% em 2017. Em 2018, houve
pequeno crescimento da participação da estatal nas importações, chegando a 22,4%
(Quadro 13).
QUADRO 12: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS NAS
IMPORTAÇÕES DE ÓLEO DIESEL NO BRASIL (%)
14.000

84,207à

90,00%
80,00%

12.000

70,00%
10.000
60,00%
8.000
6.000
4.000
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50,00%
40,00%
28,
30,00%

-.

2.000
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2016
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•1

20,00%

2018

Volume (mil m 3 ) Petrobrs ~volume (mil m') Total '==Porcentagem

Fonte: ANP. Elaboração: GO Associados.

QUADRO 13: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS NAS
IMPORTAÇÕES DE GASOLINA NO BRASIL (%)
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Fonte: ANP. Elaboração: GO Associados.
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Fica claro que houve uma significativa queda na participação da Petrobras no
mercado de importação a partir de 2016, o que indica a entrada de competidores nesse
mercado. Essa nova dinâmica foi devido ao fim da política de controle de inflação do
Governo sob a Petrobras, com preços abaixo do mercado, em 2015.
Motivados pelo posicionamento formalizado pela Petrobras em 2016, os agentes
privados realizaram investimentos, que atualmente se encontram ociosos, bem como
assinaram contratos com terminais para recebimento dos produtos importados que geram
elevados custos mensais, devido às cláusulas de pagamento na condição de take orpay,
comumente utilizadas em contratos de armazenagem. No entanto, os fatos que
decorreram a partir de 2017, descritos anteriormente, mostram uma mudança de conduta
da Petrobras, que contribui para a redução da participação dos importadores,
principalmente em relação ao mercado de óleo diesel, em detrimento da própria estatal,
como apresenta no Quadro 12 e no Quadro 13.
Pode-se identificar que a redução da participação dos demais players no mercado
de importação de combustíveis é consequência dos reajustes praticados pela Petrobras,
em desacordo com a paridade de importação nos locais onde há pressão competitiva dos
importadores, como indicado no Quadro 14.
QUADRO 14: DEFASAGEM DE PREÇOS DOMÉSTICOS X PARIDADE
INTERNACIONAL, EM R$/M3
Óleo Diesel 510- SUL e SUDESTE
Diferencial R$/m'
100,00

Óleo Diesel SiO - NORTE e NORDESTE
Diferencial R$/&
50,00

50,00
0,00

-50.00

-50,00

100,00

-100,00

150,00

-150,00
dez-18

jan•19

tev- 19

—D?asgem ReiIo Sudeste 4PeuUne} (R5/m3 )
—Defasagem Rego Sul (A,cNa) (R/m')

200,00

dez. 18

ri-19

fev-19

Defasagem Regio Norte (Uaqu} (RS/m')
—Oefes.em ReIo Nordeste Suàp) (R$/tfl

Fonte: ABICOM.
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O início do Programa de Subvenção ao Óleo Diesel, que definiu Preços de
Referência ("PR") abaixo dos preços de paridade internacional, a partir de meados de
2018, dificultou ainda mais a atividade dos importadores. Tal fato fica evidente ao
analisar a variação da participação da Petrobras e dos demais importadores a partir
daquele período (Quadro 15).
QUADRO 15: PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS NAS IMPORTAÇÕES X
DEMAIS IMPORTADORES

Início do Programa

e
• e
e •e.•

o

de Subvenção ao
Diesel (Maio/18)

e.
•
• e
e
• •
•
. e

• .e ••
•
10%

oa

•o

•

• ••. .•

0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Peso Importação nas Vendas

• .. Peso Petrobras na Importação

Fonte: ANP, Seminário Anual de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2019 (Ano-base 2018).

Este cenário caracteriza um abuso de poder de mercado da Petrobras. Por ser um
mercado que envolve cornmodities, a racionalidade econômica seria seguir os preços
praticados no mercado internacional, assim como fazem os importadores e os produtores
de outros países. Ao reduzir os preços domésticos a valores inferiores ao de paridade
internacional, a Petrobras estaria adotando um preço não competitivo, abaixo do
equilíbrio de mercado, e, com isso, levando a saída de concorrentes do mercado e obtendo
aumento na sua participação, que já é elevada. Permanecendo esse cenário, tem-se no
longo prazo, como se demostrará, a constituição de um monopólio na comercialização
dos combustíveis com consequente perda de bem-estar social.
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5.2

Vantagens e benefícios da operação verticalizada da
Petrobras

A Petróleo Brasileiro S/A Petrobras, é uma sociedade de Economia Mista,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.000.167/0001-01. A mesma possui entre suas
atividades: (i) fabricação de produtos do refino de petróleo; (ii) extração de petróleo e gás
natural; (iii) produção de gás; processamento de gás natural; (iv) comércio atacadista de
álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista.
Apesar de ter uma atividade preponderantemente de produtora, a Petrobras,
também, pode realizar importações de álcool carburante e derivados de petróleo. Os
permissivos legais para que a Petrobras possa realizar a importação de Gasolina e Diesel
estão dispostos na Resolução ANP n° 777/ 20l9, que regulamenta o comércio exterior
de biocombustíveis, petróleo e derivados de petróleo e de gás natural, em substituição aos
25 atos normativos que regulamentavam o assunto. De acordo com a agência, a nova
resolução "institui um novo marco regulatório do setor, uniformizando os requisitos de
autorização à atividade e de tratamento administrativo dos pedidos de licença de
importação e de exportação".
Em relação a esta normativa, destaquem-se alguns pontos que fazem com que a
legislação, além de manter a permissividade do produtor importar, traz alguns problemas.
Em primeiro lugar, permite aos distribuidores importar produtos misturados (gasolina C
e óleo diesel B) e ao produtor, além do produto puro, importar de óleo diesel B, enquanto
ao importador só é permitida a importação de produtos puros (gasolina A e óleo diesel
A), de acordo com o § 1° do Art. 14:
"Art. 14. Somente poderão importar ou exportar produtos:

Disponível em: http://www.anp.gov.br/arguivos/importacao exportacao/comercio -exterior/resolucao n777-0504201 9.pdf
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1

agentes autorizados pela ANP a exercer a atividade de comércio

-

exterior;
II distribuidores autorizados pela ANP;
-

III produtores autorizados pela ANP; e
-

IV consumidores finais.
-

§ 1° Os distribuidores e produtores autorizados somente poderão
importar produtos que estejam autorizados a comercializar, nos termos de sua
autorização para exercício de atividade outorgada pela ANP."

Em segundo lugar, permite aos distribuidores e produtores a venda de produto
entre si (congênere

-

produtor pode vender para produtor e distribuidor pode vender para

distribuidor), ao passo que ao importador é proibido vender produto para outro
importador (operação que era permitida pela legislação anterior).
Em terceiro lugar, fica vedada a importação, pelos importadores, de correntes
para a fabricação de óleo diesel ou gasolina, devendo apenas os produtores, formuladores
ou centrais petroquímicas importarem tais produtos. Na legislação anterior essa
importação era permitida desde que com venda exclusiva para um produtor, formulador
ou central de matéria petroquímica;
Por fim, foi permitido que o produtor misture biodiesel ao diesel para a criação
do óleo diesel B. Essa mistura anteriormente era realizada apenas pelas distribuidoras, e
essa possibilidade de misturar produtos é vedada aos importadores.
Além de ser uma legislação desfavorável aos importadores, em relação aos
produtores e distribuidores que também desejam importar, ao permitir que a Petrobras
realize importações pela mesma empresa que realiza a produção, faz com que ela possa
utilizar as vantagens e os benefícios que possui por ser produtor (detalhados adiante) na
importação.
Além dessas questões de legislação, existem diferenças tributárias que podem
levar a beneficios de tratamento tributários. Por exemplo, os produtores de derivados de
43

associados

petróleo apuram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") pelo
regime não cumulativo, ou seja, realiza-se uma conta de crédito e débito e paga-se o
referido imposto apenas sobre o valor acrescido à mercadoria. Quando o produtor dá saída
nos derivados de petróleo, realiza-se a substituição tributária (MVA ou Pauta Fiscal),
recolhendo, assim, por toda a cadeia. Dessa forma, o Produtor, apenas, recolhe o ICMS
quando efetivamente vender o seu produto.
Assim, para os produtores, apurar o ICMS pelo regime não cumulativo normal
traz uma série de vantagens:
i.

Menor impacto no fluxo de caixa, tendo em vista que o ICMS incide,
apenas, sobre a margem agregada;

ii.

Menor impacto no fluxo de caixa, pois o produtor, apenas, recolhe o
ICMS quando der saída nos seus produtos;

iii.

Impossibilidade de perda, pois o mesmo, apenas, paga o ICMS sobre
o produto efetivamente vendido;

iv.

Pode utilizar todo o seu crédito de ICMS na sua operação;

V. Não ocorre de recolher a Pauta fiscal ou o MVA a maior, tendo em
vista que, apenas, recolhe quando der saída.
O importador, por sua vez, no momento do desembaraço aduaneiro, recolhe o
ICMS por toda a cadeia de consumo de derivados de petróleo. Ou seja, antes de vender o
seu produto, o importador tem que recolher todo o ICMS, incidindo a substituição
tributária (MVA ou Pauta Fiscal). Mesmo que o importador possua créditos com os fiscos
estaduais, ele não poderá utilizar nas próximas importações, devendo pedir restituição,
que, na maioria das vezes demora anos para serem realizadas.
Este modelo de tributação traz uma série de ônus para os importadores, quais
sejam:
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1.

Alto custo financeiro, prejudicando o fluxo de caixa, tendo em vista
que o importador paga todo o imposto da cadeia, antes mesmo de
vender os seus produtos;

ii.

Desconsideração da perda sobre os produtos no momento do
pagamento do ICMS;

iii.

Impossibilidade de incentivos fiscais;

iv.

Impossibilidade de compensação dos créditos de ICMS na importação;

V.

Longo prazo de restituição do ICMS, quando existe diferença a menor
e a título de pauta fiscal (ou MVA).
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6 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PREÇOS PETROBRAS
E DOS PREÇOS INTERNACIONAIS
O objetivo desta seção é apresentar a análise comparativa da série de preços da
Petrobras em relação à paridade internacional de preços elaborada pelo Centro Brasileiro
de Infraestrutura ("CBIE").
A nova política de preços da Petrobras prevê que os produtos nacionais serão
ofertados a valores superiores aos preços praticados no mercado internacional, pois ao
PPI será adicionada uma margem de lucro e de risco da atividade. Significa que esses
preços não devem ser inferiores aos preços de importação. Este último ponto é
fundamental, pois os importadores são os únicos concorrentes da Petrobras, de modo que
exercício de preços abaixo da paridade internacional caracterizam uma prática abusiva de
poder de mercado, causando a saída dos concorrentes do mercado.
Com base nessas premissas, o CBIE elaborou um estudo comparando os preços
da Petrobras e os preços internacionais8. Para isso, utilizou informações públicas e/ou
disponibilizadas pelos associados. Os resultados do estudo da CBIE são destacados na
próxima subseção.

6.1 Resultados do estudo do CBIE
A Petrobras ao divulgar a nova política de preço não apresenta os indicadores
que serão utilizados, de modo que o CBIE desenvolveu uma metodologia própria se
baseando em dados estritamente públicos para estimar o preço de paridade internacional

8

Foram utilizados preços médios de venda da Petrobras para as seguintes localidades de entrega de
interesse: Itacoatiara (AM), São Luis (MA). Ipojuca (PE), Guarulhos (SP), Araucária (PR).
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Foram utilizadas as médias diárias dos preços spot, FOB, no US GulfCoast, para
entrega de combustíveis em cidades portuárias da costa do Texas e da Louisiana, nos
Estados Unidos, publicados pela Energv In/ormation Agency ("EIA"). São dados de
preços para o mercado americano, que servem de base para o mercado internacional. Mais
especificamente, para a gasolina9 foi utilizado os preços da Conventional Gasoline (U.S.
GulfCoast, Regular, Unleaded, min 87 (R+M)/2) e para o óleo diesel os preços do UltraLow-Sulfur n°2 Diesel Fuel. Como são valores de comercialização nos Estados Unidos,
foi subtraído desses preços o valor estimado de Renewable Fuel Obligation ("RFO"),
tributação incidente em combustíveis no país. Por fim, para fins comparativos foi feita a
conversão cambial de dólar para real, utilizando a taxa média diária de compra do Banco
Central do Brasil ("Bacen").
Em linha com a metodologia da nova política de preços da Petrobras, foi
acrescido ao preço internacional os custos de logística e transporte, que englobam o custo
de embarque e armazenagem nos portos dos Estados Unidos, o valor de frete e a
internalização dos custos no Brasil. Estes custos tomaram como base os portos próximos
de cada mercado, conforme mostra o Quadro 16.

Segundo Relatórios Trimestrais da Petrobras, o Eurobob é o indicador utilizado pela empresa como
referência para o preço de paridade internacional da gasolina. Trata-se do preço negociado em transações
de gasolina no noroeste europeu. No entanto, para o presente estudo, optou-se por utilizar um indicador de
paridade internacional do mercado americano, seguindo a linha da metodologia do óleo diesel, pois a
cotação do Eurobob é informação não disponível publicamente.
-
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QUADRO
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Para estimar os preços praticados pela Petrobras, foram utilizadas informações
de preços médios em cada poio. Além disso, a avaliação se deu somente nas séries que
não apresentam descontinu idade, a fim de manter a robustez da análise. Por fim, foram
subtraídos os percentuais referentes à tributação de PIS/Cofins, de modo a comparar as
séries sem incidência de impostos.
Os mercados produtos analisados foram os de: (i) gasolina, (ii) óleo diesel S-10
e (iii) óleo diesel S-500. Destaque-se que a comercialização de óleo diesel S-500 no
mercado internacional é bastante escassa, de modo que para efeito comparativo foi
adicionado somente o custo do corante avermelhado ao PPI do óleo diesel S-1010
Os mercados geográficos analisados abrangem os seguintes polos: (i) Itacoariara
-

AM, (ii) São Luís

-

MA, (iii) Ipojuca

-

PE, (iv) Guarulhos

-

SP e (v) Araucária

-

PR;

[O

Conforme estabelecido pela ANP, na Resolução n° 50, de 23 de dezembro de 2013, a proporção de
corante avermelhado no diesel s-øø é de 20 k/m'. Considerando o volume do tanque de 5.000 m' e o custo
do corante R$ 5,2596 por m', calculados pela conversão de US$ 33,0471 por kg a uma taxa de câmbio de
R$ 3,1831 por US$, estima-se que o custo operacional para adição de corante é de R$ 0,1000 por m'
terminal/tanque de terra.
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e os mercado produtos, a gasolina e o óleo diesel. O período analisado foi de 14 de outubro
de 2016 até 08 de dezembro de 2017, com dados diários considerando apenas dias úteis.
Os resultados dessa análise são apresentados nas subseções 6. 1.1 e 6.1.2.
6.1.1 Mercado de gasolina
O Quadro 17 ao Quadro 21 trazem a evolução do preço da gasolina praticado
pela Petrobras e o de paridade internacional, mostrando que na primeira fase da política,
a Petrobras estava em linha com a metodologia proposta, com margens acima dos valores
internacionais.
Com a mudança na política em junho de 2017, a frequência dos reajustes
aumentou e, paralelamente, os preços da gasolina no mercado domésticos passaram a se
manter sistematicamente abaixo da média internacional, uma conduta contrária àquela
proposta inicialmente na nova política.
QUADRO 17: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM ARAUCÁRIA (PR) - GASOLINA
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QUADRO 18: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM GUARULHOS (SP) - GASOLINA
Guarulhos (SP) - Gasolina
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Fonte: CBIE.
QUADRO 19: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM IPOJUCA (PE) - GASOLINA
Ipojuca (PE) - Gasolina
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Fonte: CBIE.
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QUADRO 20: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM ITACOATIARA (AM) - GASOLINA
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Fonte: CBIE.

QUADRO 21: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM SÃO LUÍS (MA) - GASOLINA
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6.1.2 Mercado de óleo diesel S-10
Em relação ao óleo diesel, o estudo identificou que os preços do diesel S-10 se
mantiveram acima da média internacional durante toda a primeira etapa da nova política.
Com o reajuste mais frequente a partir de junho de 2017, para quase todos os municípios
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analisados, o preço diminuiu a patamares próximos ao preço internacional, reduzindo
bastante as margens da empresa.
QUADRO 22: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM ARAUCÁRIA (PR) - DIESEL S- 10
Araucária (PR) — 01.8.1 $10
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Fonte: CBIE.

QUADRO 23: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM GUARULHOS (SP) - DIESEL S- 10
Guarulhos (SP) - 01.5.1 $10
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Fonte: CBIE.

Nos municípios de Ipojuca (PE), Itacoatiara (AM) e São Luís (MA) é evidente
que durante a segunda etapa da política de preços da Petrobras a metodologia proposta
inicialmente deixou de ser seguida. Os preços da Petrobras foram reduzidos a níveis
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inferiores ao praticados no mercado internacional, de modo que a margem da empresa
ficou próxima ou abaixo de zero, como é destacado do Quadro 24 ao Quadro 26.
QUADRO 24: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM IPOJUCA (PE) - DIESEL S-10
Ipojuca (PE) - Gasolina
2.000
1.800
1.600
1.400
cc
1.200
1.000
800 1
8181
(O

8181 g
81

O ti O

818181818181818181 íZ
8181818181
8181
818181818181818181818181818181

ei

ti

POP - UM

.- o

o

ti

o

ti

.- O

O

ti

O ti O

—PPI

P01' - UM - Olerla de Volume Extra

Fonte: CBIE.
QUADRO 25: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM ITACOATIARA (AM) - DIESEL S- 10
Itacoatiara (AM) - Diesel 510
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Fonte: CBIE.
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QUADRO 26: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM SÃO LUÍS (MA) - DIESEL S-10
São Luis (MA) - Diesel SIO
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Fonte: CBIE.

6.1.3 Mercado de óleo diesel S-500
Os preços do óleo diesel S-500 seguiram uma tendência parecida a dos preços
do óleo diesel S-10, com redução nas margens a partir de julho de 2017. Nos mercados
de Itacoatiara (AM) e São Luís (MA), a Petrobras passou a praticar preços inferiores ao
de paridade internacional, contradizendo a proposta da nova política. Por fim, em Ipojuca
(PE) a comercialização do diesel S-500 foi descontinuada pela Petrobras em janeiro de
2017.
O Quadro 27 ao Quadro 31 mostram os resultados da análise comparativa dos
preços do óleo diesel S-500 no mercado doméstico e no mercado internacional, que
equivale ao preço de importação.
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QUADRO 27: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM ARAUCÁRIA (PR) - DIESEL S-500
Araucária (PR) - 01.8.1 S500
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Fonte: CBIE.
QUADRO 28: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM GUARULHOS (SP) - DIESEL S-5 00
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QUADRO 29: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM IPOJUCA (PE) - DIESEL S-500
Ipojuca (PE) — Diesel 5500
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
22222222222222222
PDP - LTM

—PPI

Fonte: CBIE.

QUADRO 30: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM ITACOATIARA (AM) - DIESEL S-500
Itacoatiara (AM) — Diesel S500
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QUADRO 31: COMPARAÇÃO PREÇO DOMÉSTICO E
INTERNACIONAIS EM SÃO LUÍS (MA) - DIESEL S-500
São Luís (MA) - Di•I 5500
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6.2 Impacto da revisão da metodologia do óleo diesel em
dezembro de 2017
O estudo do CBIE analisa a evolução dos preços nos polos mais afetados pela
mudança da nova política em julho de 2017. Mais recentemente, a Petrobras voltou a
fazer alterações na metodologia, dessa vez afirmando estar ajustando os preços do óleo
diesel para baixo com o objetivo de ampliar a participação de mercado.
Assim, a partir de dezembro de 2017, os preços do óleo diesel sofreram uma
redução significativa, de modo que em algumas localidades, as margens da empresa em
relação ao preço de importação ficaram negativa. Segundo dados das Associadas da
ABICOM", o óleo diesel importado, na época, tinha um preço médio de R$ 2,1403 por
litro, sendo adicionado a esse valor o custo de frete equivalente de cada polo. O produto
importado via porto de Suape é transportado e revendido em Fortaleza a um frete de R$

11

Foram utilizados preços médios de venda da Petrobras a distribuidoras de combustíveis. As informações
passadas diretamente para a GO Associados, garantindo o compliance entre as empresas.
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0,17 por litro. No porto de Aratu, porta de entrada do diesel comercializado em Betim,
Senador Canedo e Vitória, o custo de frete é de R$ 0,20, R$ 0,24 e R$ 0,22 por litro,
respectivamente.
Nessas localidades, o preço médio do óleo diesel da Petrobras sofreu reduções
entre os meses de novembro e dezembro de 2017 e, consequentemente, a margem em
relação ao produto importado também diminuiu, quase todas a valores negativos.
O Quadro 32 compara o preço da Petrobras e o preço de importação em
novembro e dezembro de 2017 nos polos de Fortaleza (CE), Betim (MC), Senador
Canedo (GO) e Vitória (ES). Com exceção de Senador Canedo, em todos os outros
municípios o preço da Petrobras após a segunda mudança na metodologia de preços do
óleo diesel ficou abaixo do preço do produto importado.
Os reajustes negativos de -5,8% a -8,0% nos preços da Petrobras resultaram em
uma queda na margem da empresa que variaram de -85,7% a 420,0%. Trata-se de uma
evidência da sua conduta abusiva, pois isso só foi possível devido ao poder de
mercado que possui. Com isso, torna-se economicamente inviável os importadores se
manterem no mercado, levando a saída dos seus únicos concorrentes do mercado.
Outro aspecto que merece destaque são os preços da Petrobras em Fortaleza. A
empresa possui uma refinaria em Suape, que é responsável pelo abastecimento desse
município, assim como ocorre com os importadores. Contudo, em dezembro de 2017, o
preço da gasolina da Petrobras em Suape era de R$ 2,2147 por litro, ao passo que o mesmo
produto em Fortaleza custava R$ 2,1951 por litro, quase 1,0% a menos. Trata-se de mais
uma evidência da conduta abusiva da empresa, pois não há racionalidade econômica em
ofertar a gasolina à preços mais baratos em Fortaleza do que em Suape, pois existe um
custo de transporte entre os dois municípios que deveria ser adicionado a esse valor.
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QUADRO 32: COMPARAÇÃO PREÇO DA PETROBRAS E DE
IMPORTAÇÃO - DIESEL S- 10
+;>_

2,3858

2,3103

2,3103

2,1951

Importado

Petrobras

Importado

No'emb ro

Petrobras

Dezembro
Fortaleza'
2,4939

+5

-0,4%

1/

2,3603

603

%IItIIItI•jf•

23504

rtado
br

Petrobras

1

Dezembro
Beti m2
2,5805
Redução de 85,7% na
margem da Petrobras
+1,2%
2.4090

2,3803

2.3803

Importado

Petrobras

Importado

Noembro

Petrobras

Dezembro
Senador Canedo°

59

associados

+2,3831
2.3403

2.3403

22038

[ Importado

Importado

Petrobras

Novembro

Petrobras

Dezembro
Vitória'

Fonte: Associadas da ABICOM. Elaboração: GO Associados. Nota:
'produto importado via porto de Suape e 2produto importado via porto
de Aratu.

O Quadro 33 apresenta uma análise equivalente dos preços do óleo diesel S-500.
Verifica-se que entre novembro e dezembro de 2017 houve uma queda significativa nos
preços da Petrobras, que ficaram abaixo do valor praticado pelos importadores.
A Petrobras diminui os preços em 7,3% em Fortaleza, 5,5% em Betim, 5,3% em
Betim e 7,0% em Vitória e, em razão desses cortes, a margem da empresa em relação ao
preço importado caiu mais de 100%. Nos casos de Fortaleza e Vitória, as quedas foram
ainda mais significativas de 7,4 e 7,0 pontos percentuais respectivamente. O impacto
desse cenário é danoso à concorrência, pois resulta na saída dos importadores do
mercado, os únicos concorrentes da Petrobras.
A mesma irracionalidade que ocorre no óleo diesel SIO também ocorre no óleo
diesel S-500. O preço do produto em Suape em dezembro de 2017 foi inferior ao preço
em Fortaleza, indicando que a Petrobras está intencionalmente reduzindo os preços em
polos com maior pressão competitiva dos importadores para eliminar concorrentes do
mercado. O preço do óleo diesel S-500 em Fortaleza foi de R$ 2,1490 por litro e em Suape
foi de R$ 2,2147 por litro, isto é, 3,0% menor.
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QUADRO 33: COMPARAÇÃO PREÇO DA PETROBRAS E DE
IMPORTAÇÃO - DIESEL S-500
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Fonte: Associadas da ABICOM. Elaboração: GO Associados. Nota:
'produto importado via porto de Suape e 2produto importado via porto
de Aratu.

Ainda que a revisão da metodologia tenha sido sobre os preços do óleo diesel,
foi analisada também a evolução dos preços de gasolina no mesmo período. Verificou-se
que o preço da Petrobras já apresentava margens negativas em novembro, que foram
mantidas no mês de dezembro. Isto é, não houve necessidade de revisar a metodologia
para esse produto, como para o óleo diesel, porque a empresa já estava praticando
valores inferiores ao dos importadores.
O Quadro 34 mostra que os preços da gasolina da Petrobras são inferiores ao
preço do produto importado em ambos os meses, novembro e dezembro de 2017, e em
todos os municípios analisados (Fortaleza, Betim, Senador Canedo e Vitória).
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QUADRO 34: COMPARAÇÃO PREÇO DA PETROBRAS E DE
IMPORTAÇÃO GASOLINA
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fl Derença em relação ao Importado

Preço do importado: R$ 2,6155

novf18

dezI18
Betim'

• Preço da Pretrobras

Drferença em relação ao Importado

Preço do importado: R$ 2,6355

0.0377
.1,4%

nov/18

dez/18
Senador Canedo'

• Preço da Pretrobras

2 Diferença em relação ao Importado
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Preço do importado: R$ 2,5955

-5,6%

riov/18

dez/18
Vitória

• Preço da Pretrobras

Diferença em relação ao Importado

Fonte: Associadas da ABICOM. Elaboração: GO Associados. Nota:
'produto importado via porto de Suape e 2produto importado via porto
de Aratu.

Dados recentes de 2019 apontam mais uma evidência que corrobora a prática de
subsídio cruzado da Petrobras, que pode ser verificada no Quadro 35 e no Quadro 36, em
que se observa que os menores preços do país estão nos pontos de fornecimento onde
existe pressão competitiva dos importadores. Em todos os dez locais em que os
importadores estão presentes, o preço da Petrobras é menor do que a média.
Vale destacar ainda que, apesar de informar que cumpre a PPI, a Petrobras vem
reajustando seus preços de forma igual em todos os poios de suprimento. Esse reajuste
não faz sentido, uma vez que que os custos de formação da PPI são diferentes em cada
polo.
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QUADRO 35: PREÇOS PETROBRAS PARA ÓLEO DIESEL SIO POR LOCAL DE
ENTREGA
2,45

2,40

Local de entrega

Fonte: Preços divulgados pela Petrobras (site) tabela de 30/04/19. Elaboração e análise: GO Associados.

QUADRO 36: DESVIO DO PREÇO PETROBRAS PARA ÓLEO DIESEL SI EM
RELAÇÃO À MÉDIA (R$/L) POR LOCAL DE ENTREGA
0,20

0.05
o

Ponto deimportação
0,00

o1111111111

- ••111111111

-0,15

çç

Local de entrega

Fonte: Preços divulgados pela Petrobras (site) tabela de 30/04/19. Elaboração e análise: GO Associados.
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Conclui-se que a Petrobras intensificou a conduta abusiva em relação ao óleo
diesel na comparação com os resultados do estudo do CBIE, que iam somente até 08 de
dezembro de 2017. Uma possível razão é que nesses mercados os importadores estavam
ganhando espaço e exercendo pressão competitiva. Assim, para evitar perda na sua
participação, e garantir poder de mercado, alterou a metodologia, de modo a eliminar a
nnrrnci

A Seção 7 analisa se o impacto da mudança de conduta da Petrobras, após a
revisão da política de preços em junho de 2017, é significativo do ponto de vista
estatístico.
Assim, a partir de análise econométricas, procura-se demonstrar que houve uma
mudança na conduta de preços da Petrobras, de forma a reduzir a diferença entre o seu
preço e o preço de paridade internacional, que é equivalente ao preço de importação,
inviabilizando economicamente a atuação dos importadores e reduzindo a concorrência
no setor.

6.3 Subvenção do diesel e seus impactos para o mercado
Em 30 de maio de 2018 foi publicado o Decreto n° 9.392/2018, que regulamenta
a concessão de subvenção econômica à comercialização de óleo diesel no território
nacional por produtores e importadores, a ser concedida pela União.
Uma análise dos preços a partir da vigência deste decreto12 aponta que o preço
de comercialização (PC) inicialmente fixado pelo Poder Executivo Federal, de R$
2,03 16/litro (Art. 2° do referido decreto), correspondia ao preço da Petrobras em
23/05/2018 já considerando a redução de 10% no preço do combustível anunciada pela

2

Apresentada na Nota Técnica SEI n° 4/201 8/COGEN/SUEST/SEFEL-MF, § 6 a 10.

associados

estatal. O cálculo consistia na média simples dos preços de todos os polos de
comercialização de óleo diesel S0 e S500, descontando-se os R$ 0,30/litro da subvenção.
Vale destacar contudo que, neste cálculo, não foram inclusos os demais custos
inerentes às operações de importação, tais como armazenagem, capatazia e
movimentação, frete internacional e nacional, seguro, custo financeiro, marinha
mercante, custos com despachante, quebras operacionais, TUP/SOP, demurrage (sobre a
estadia), firma inspetora e margem de comercialização. Como consequência, o valor
determinado gera um impacto bastante desfavorável aos importadores do produto.
Ao não considerar tais custos, a subvenção acabou por fixar um valor de
referência significativamente abaixo do valor de mercado do óleo diesel. Como
consequência, para as empresas importadoras, a adesão à subvenção implicou em graves
perdas. Elas viram-se obrigadas a praticar preços expressivamente inferiores ao mercado
para enquadrarem-se na subvenção, sendo que tal perda não foi compensada de nenhuma
outra forma.
Destaque-se que, apesar da política de subvenção ser de "adesão voluntária", na
prática ela não era. Uma vez que a Petrobras, agente dominante no mercado, com mais
de 80% de participação nas vendas de óleo diesel (e que apesar de produtor também pode
importar óleo diesel) aderiu ao programa, os demais agentes viram-se obrigados a aderilo também, sob pena de ficarem fora do mercado.
A escolha da metodologia utilizada para a formação dos preços tampouco foi
benéfica aos importadores. A utilização de bases regionalizadas, em detrimento da
utilização de preços por polo de suprimento impacta negativamente os demais
importadores visto que a Petrobras se utilizava da previsão normativa para pressionar os
preços nos polos com concorrência do produto importado, porém sem comprometer a
média de preços por base regionalizada.
Por fim, vale destacar que, além do desequilíbrio mercadológico gerado por este
subsídio e pela desconsideração de custos comprovadamente existentes na operação, o
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programa de subvenção trouxe outros dois problemas: i) o ressarcimento da PIS e da
Cofins; ii) o pagamento das diferenças acima de R$ 0,30/litro (trinta centavos por litro)
na hipótese do preço de referencia (PR) ser maior que o PC e a empresa beneficiária ter
efetuado vendas.
A consequência destes fatos foi que a Petrobras voltou a ter uma participação
expressiva, chegando a ser responsável por 92% das importações em

outubro

de 2018,

conforme dados do Siscomex.
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7 ANÁLISE EMPÍRICA DA MARGEM DA PETROBRAS
EM RELAÇÃO AO PREÇO INTERNACIONAL
O objetivo desta seção é avaliar se a redução do preço da Petrobras abaixo do
preço de paridade internacional nos mercados de gasolina e óleo diesel foi efetiva sob o
ponto de vista estatístico.
O estudo do CBIE, mostra que as evoluções das margens da Petrobras para a
gasolina e para o óleo diesel são marcadas por uma queda no preço da empresa em relação
ao preço internacional, especialmente, a partir de julho de 2017. Nos primeiros meses da
nova política, em quase todos os poios, a Petrobras seguiu a metodologia proposta,
aplicando margens positivas em relação ao preço internacional. No entanto, com a revisão
da política em 30 de junho de 2017, é possível identificar significativa diminuição nessas
margens, que passaram a apresentar valores negativos.
Isso sugere, que a Petrobras estaria reduzindo os preços em mercados onde há
maior pressão competitiva de forma intencional, com o objetivo de prejudicar os seus
concorrentes, isto é, importadores que necessariamente ofertam os combustíveis à valores
equivalentes ao de paridade internacional.
Assim, para complementar a análise, foi feita uma avaliação da efetividade
(significância estatística) da redução do preço da Petrobras em relação aos preços de
paridade internacional ("margem da Petrobras") após a revisão da política. Foram feitas
estimativas econométricas a partir da metodologia de análise de intervenção, que consiste
em identificar mudanças na média de uma série em decorrência de alguma intervenção
e/ou evento a partir do modelo ARIMA (Autorregressivo Integrado de Média Móvel) 13

13

Metodologia de Análise de Intervenção no Anexo 1.
12
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No total, foram analisadas catorze séries, que correspondem às margens da
Petrobras nos mercados de gasolina, óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500 nos municípios
de Araucária (PR), Guarulhos (SP), Ipojuca (PE), Itacoatiara (AM) e São Luís (MA). A
única exceção é a margem da Petrobras no mercado de óleo diesel S-500 em Ipojuca, pois
a comercialização foi interrompida em janeiro de 2017.
Destaca-se ainda, que para a construção do modelo ARIMA é necessário que a
variável em análise seja estacionária. A partir de testes de raiz unitária, verificou-se que
quase todas as séries apresentam persistência ao longo do tempo e, portanto, não são
estacionárias. Dessa forma, optou-se no trabalhar com as séries na primeira diferença. As
margens da Petrobras na gasolina e no óleo diesel S-10 em Itacoatiara foram as únicas
identificadas como estacionárias, de modo que os respectivos modelos foram estimados
com as séries em nível.
Assim, as subseções 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 trazem os resultados da análise de
intervenção nos mercados de gasolina, óleo diesel S-lO e óleo diesel S-500,
respectivamente, para todos os municípios indicados.
7.1.1 Mercado de gasolina
As séries de margem de preço da Petrobras para mercado produto gasolina nos
municípios de Araucária, Guarulhos, Ipojuca e São Luís, têm como modelo mais
adequado o ARIMA (0,1,15) degenerado 14, em que o componente autoregressivo é de
ordem zero, a integração de ordem um e a média móvel de ordem quinze. Enquanto a
margem da Petrobras no mercado de gasolina em Itacoatiara é melhor explicada pelo
modelo ARIMA (1,0,15) degenerado15, como componente autoregressivo de ordem um,
a integração de ordem zero e a média móvel de ordem quinze.

14

Componentes MA(3), MA(10), MA(13) e MA(15).

15

Componentes MA(3), MA(10), MA(13) e MA(15).
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Na primeira etapa da análise de intervenção, como apresentado, são identificados
os modelos econométricos que melhor explicam a evolução de cada série temporal. Em
seguida, o mesmo modelo é estimado adicionando uma variável binária, que identifica o
período de efeito de vigência da política revisada. Esta variável recebeu valor igual a um
partir de 01 de julho de 2017 até o final da série, e valor zero para o período anterior. É
importante ressaltar que quando a variável dependente (margem da Petrobras) está na
primeira diferença, o mesmo é feito com a variável binária.
Com base, isso, foram obtidos os seguintes resultados.
Araucária (PR)
No município de Araucária no Paraná, os preços praticados pela Petrobras na
comercialização de gasolina sofreram uma abrupta queda em relação aos preços
internacionais em julho de 2017, quando foi revisada a frequência dos reajustes, mudando
para um nível inferior a partir de então. Nos primeiros meses de vigência da política, a
margem da Petrobras variava em torno da média de R$ 91,76. Com a mudança, essa
média ficou negativa em R$ 68,83, uma queda de 175% (Quadro 37).
Ao praticar preços inferiores ao de paridade internacional, a Petrobras elimina
concorrentes do mercado, pois os importadores necessariamente ofertam a um preço
equivalente ao de paridade internacional. Isto é, a mudança na política também foi de
redução da margem da empresa que, consequentemente, resultou em dano à concorrência.
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QUADRO 37: MARGEM DA PETROBRAS EM
ARAUCÁRIA - GASOLINA
300,00
200.00
10000

y

a
Média: 91,78

1

0.00

Média 4883

-100,00
-20000
-300,00

-400,00
-000,00
9 9

8 8 E E 8 8 8 E E E 9 9 E E E E E E E

O O

O

NONO NONO

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

Os resultados da análise de intervenção indicam que não é possível rejeitar a
hipótese nula de que a variável binária é estatisticamente diferente de zero os níveis de
significância de 5% e 10% (Quadro 38). Isto é, a mudança na política de preços teve
impacto negativo e efetivo na margem de preço da Petrobras, o que é uma evidência
do abuso de poder de mercado da empresa.
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QUADRO 38: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
GASOLINA EM ARAUCÁRIA
Variável dependente:
Período: 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ia Dif.

75,7991**

Mudança na política
MA (3)

0,1389**

(-2,3456)
1,5527***

MA (10)

(-24287)
0,1389**

(-27111)
0,1465**

MA (13)

(-23647)
0,1170*

(-24874)
01074*

MA (15)

(-1,9187)
0.1175**

(-1,7440)
_0,1129*

(-1,9717)

(-1,8901)

-0,6744

-0,3973

(-0.6840)

(-04112)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Guarulhos (SP)
No poio comercial de Guarulhos, as margens da Petrobras em relação ao preço
de paridade internacional se mantiveram positivas nos primeiros meses da nova política
de preços. É possível perceber uma tendência de queda em 2017, que é ainda mais forte
entre os meses de junho e julho. A partir de então, se observa um novo nível de margem,
bastante inferior ao do período anterior. Na média, houve uma redução de 255% na
margem da empresa, passando de R$ 61,42 para R$ -95,39 (Quadro 39). Ou seja, a
Petrobras passou a praticar preços inferiores ao da paridade internacional, contrariando a
metodologia proposta na política e prejudicando a concorrência de mercado.
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QUADRO 39: MARGEM DA PETROBRAS EM
GUARULHOS - GASOLINA
300,30

200,00

100,00

/r

'

Média: 61.42
1

0.00

'J
-100,00

•J

L

5

Média:

N,

V I.,

-200,00

-300,00

-400,00
í
-500,00

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.
Os resultados da análise de intervenção comprovam a significância dessa queda.
O coeficiente da variável binária é negativo e estatisticamente significante nos níveis de
significância de 5% e 10% (Quadro 40). Isto é, há evidências da mudança de conduta
da Petrobras na relação dos seus preços com os preços internacional. Com efeito, é
possível concluir que houve prática abusiva da Petrobras nesse mercado.
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QUADRO 40: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
GASOLINA EM GUARULHOS
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)

Margem

Margem

ia Dif.

ja Dif.

76,9089**

Mudança na política
0,1359**

(-2,363)
01540*

MA (10)

(-2,378)
_01417**

(-2,694)
0,1500**

MA (13)

(-2,417)
_0,1235**

(-2,554)
01187*

MA (15)

(-2,027)
0,1165*

(-1,934)
0,1103*

(-1,961)

(-1,851)

-0,6438

-0,3628

(-0,652)

(-0,379)

MA (3)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Ipojuca (PE)
No município de Ipojuca em Pernambuco, a média dos preços de gasolina da
Petrobras em relação a paridade internacional caiu quase 1.500% entre o período anterior
e posterior à mudança da nova política, em julho de 2017. É interessante mencionar que
a queda poderia ter sido ainda mais significativa, porque já havia uma tendência de queda
na série desde o início do ano. Por este motivo, mesmo antes da mudança a média da
margem ficou em R$ -13,52, reduzindo para R$ -215,15 no período seguinte (Quadro 41).
Em outras palavras, no mercado de gasolina em Ipojuca a Petrobras vem
praticando preços consistentemente abaixo da paridade internacional. Trata-se de uma
evidência da conduta abusiva da empresa para ampliar sua participação de mercado
eliminando os únicos concorrentes, isto é, importadores que praticam preços equivalentes
ao de paridade internacional.
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QUADRO 41: MARGEM DA PETROBRAS EM IPOJUCA GASOLINA
300,00
200,00
100,00
'Média: -13,02 44
0,00

/

-100.00
."

/

1

Média -21514

-200.00
-300,00
-400.00
-500.00
-60000

(-

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

Os resultados da análise de intervenção mostram que não é possível rejeitar a
hipótese nula de que a variável binária é diferente de zero nos níveis de significância de
5% e 10% (Quadro 42). Isto é, a mudança na conduta da Petrobras em relação ao
preço internacional é negativa e estatisticamente significante e, portanto, uma
evidência do abuso de posição dominante da empresa para prejuízo da concorrência.
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QUADRO 42: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
GASOLINA EM IPOJUCA
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

laDif.

laDif.
76,8373a*

Mudança na política

(-2,340)
0,1378**

0,1565***

(-2,416)

(-2,745)

MA (10)

0,1400**

0,1477**

(-2,392)

(-2,516)

MA (13)

0,1275**

0,1226***

(-2,097)

(-2,001)

01113*

..o1050*

(-1,877)

(-1,767)

-0,9563

-0,6692

(-0,958)

(-0,690)

MA (3)

MA (15)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Itacoatiaru (AM)
No município de Itacoatiara no Amazonas, a Petrobras iniciou a nova política de
preços com margens positivas em relação à paridade internacional, como proposto na
metodologia inicial. Contudo, a evolução da margem ao longo do ano de 2017 mostra que
há uma quebra na série que reduz o seu nível a partir do mês de julho. Na comparação
entre a média dos períodos, estimou-se uma queda na ordem de 285%, de R$ 87,15 para
R$ -160,51 (Quadro 43). Ou seja, não foi apenas uma redução na margem, mas a empresa
passou a praticar constantemente preços inferiores aos valores internacional, o que
inviabiliza economicamente a manutenção dos importadores nesse mercado.
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QUADRO 43: MARGEM DA PETROBRAS EM
ITACOATIARA - GASOLINA
400.00
30000
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

A análise de intervenção feita na série comprova que essa redução na margem é
estatisticamente significante. Verifica-se que o coeficiente da variável binária é negativo
e significante sobre os níveis de significância de 1%, 5% e 10% (Quadro 44). Ou seja,
existem indícios de que após a mudança na política de preços, a Petrobras passou a
ofertar gasolina em Itacoatiara a valores inferiores ao internacional, o que
caracteriza um abuso de poder de mercado e possível prática de preço predatório.
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QUADRO 44: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
GASOLINA EM ITACOATIARA
Variável dependente:
Período: 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

Nível

Nível
_85,0374**

Mudança na política

(-2,572)
0,9879***

0,9816***

(125,267)

(90,659)

MA (3)

_0,1397**

0,1531***

(-2,405)

(-2,601)

MA (10)

0,1327**

..01379**

(-2,233)

(-2,302)

0,1195*

0,1091*

(-1,947)

(-1,760)

0,1144*

0,1053*

(1,900)

(-1,736)

-105,0413

-31,6574

(-1,031)

(-0,476)

AR (1)

MA (13)

MA (15)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

São Luís (MA)
Em São Luís no Maranhão, o preço da Petrobras em relação ao preço de paridade
internacional também reduziu drasticamente em meados de 2017. Após a implementação
da nova política, como proposto incialmente, a empresa manteve margens positivas. Em
fevereiro de 2017, no entanto, já é possível observar uma tendência de queda na série, até
que em julho há uma quebra estrutural que muda o seu nível para patamar bastante
inferior. Na média, a margem de preço da empresa se manteve negativa durante todo o
período, contudo, na primeira fase da política essa média foi de R$ -18,04 passando para
R$ -219,66 nos meses seguintes, ou seja, menos 1.118% (Quadro 45).
Assim, existem indícios de que a empresa vem praticando abusos de poder de
mercado em relação aos importadores, pois o preço de paridade internacional é o
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parâmetro de medida para oferta dos produtos importados. A consequente saída dessas
empresas do mercado resulta em um cenário de monopólio da Petrobras na atividade.
QUADRO 45: MARGEM DA PETROBRAS EM SÃO LUÍS GASOLINA
30000
20000
100,00

t
Í/\Média: -18,04

0,00
-100,00

'.1

A1
s

Média: -219,66

-200,00
-300.00
-400.00
-50000
-600,00

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

Os resultados da análise de intervenção mostram que o coeficiente da variável
binária é negativo e estatisticamente significância nos níveis de significância de 5% e
10% (Quadro 46). Isto é, a conduta da Petrobras em relação aos preços de paridade
internacional é efetiva sob o ponto de vista estatístico, evidenciando o exercício de
abuso de poder de mercado em relação aos importadores.
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QUADRO 46: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
GASOLINA EM SÃO LUÍS
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

laDif.

laDif.

Mudança na política

-76,8442
(-2,340)
0,1378**

0, 1564*

(-2,415)

(-2,740)

MA (10)

0,1400**

0,1477**

(-2,392)

(-2,516)

MA (13)

0,1275**

0,1226*

(-2,097)

(-2,001)

.01113*

.01050*

(-1,877)

(-1,766)

-0,9562

-0,6691

(-0,957)

(-0,690)

MA (3)

MA (15)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

7.1.2 Mercado de óleo diesel S-10
O modelo mais adequado para explicar a evolução da margem de preço do óleo
diesel S-10 da Petrobras nos municípios de Araucária, Guarulhos, Ipojuca e São Luís é o
ARIMA (0,1,19) degenerado16, em que o componente autoregressivo é de ordem zero, a
integração de ordem um e a média móvel de ordem dezenove. E para a margem de preço
da Petrobras no mercado de Itacoatiara, o modelo que explica a série é o ARIMA (1,0, 13)
degenerado17, em que o componente autoregressivo é de ordem um, a integração de ordem
zero e a média móvel de ordem treze.

16

Componentes MA(2), MA(13) e MA(19).

17

Componentes AR(1), MA(2) e MA(13).
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De forma análoga a metodologia utilizada para gasolina, foram estimados os
modelos mencionados e em seguida adicionado a esses modelos uma variável binária que
identifica a mudança na política de preço da Petrobras. A variável recebeu valor igual a
um partir de 01 de julho de 2017 até o final da série, e valor zero para o período anterior.
É importante ressaltar, novamente, que quando a variável dependente (margem da
Petrobras) está na primeira diferença, o mesmo é feito com a variável binária.
Com base, isso, foram obtidos os seguintes resultados.
Araucária (PR)
O Quadro 47 mostra a evolução da margem da Petrobras no preço do óleo diesel
S-10 comercializado em Araucária. É possível perceber uma quebra estrutural no início
de julho de 2017, que reduziu a média da série em 31,4% em relação ao período anterior,
mudando de R$ 275,43 para R$ 144,15. No final de 2017 a margem passou a ser negativa
após sucessivas retrações. A mudança na trajetória da série coincide com a data em que a
empresa alterou a política de preços, tornando a revisão mais frequente. Trata-se de um
indicativo da prática de abuso de poder de mercado pela Petrobras.
QUADRO 47: MARGEM DA PETROBRAS EM
ARAUCÁRIA - ÓLEO DIESEL SI 0
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.
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A análise de integração corrobora com essa tese. Os resultamos mostram que
não é possível rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente da mudança na política é
diferente de zero. Em outras palavras, existem indícios estatísticos de que os preços do
óleo diesel S-10 da Petrobras caíram em relação a paridade internacional sob nível de
significância de 5% e 10% (Quadro 48) e, portanto, que a Petrobras teria exercido
abuso de poder de mercado sobre os importadores, seus únicos concorrentes nesse
mercado.
QUADRO 48: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-10 EM ARACUÁRIA
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

1 Dif.

la Dif.
67,6463**

Mudança na política

(-2,036)
MA (2)

0,1466***

0,1471***

(-2,590)

(-2,586)

MA (13)

_0,1455**

_0, 1381**

(-2,518)

(-2,379)

MA (19)

0,1302**

01337*

( -2,241)

(-2,288)

-1,0255

-0,8470

(-0,868)

(-0,714)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Guarulhos (SP)
No município de Guarulhos, é possível identificar uma queda na margem da
Petrobras em julho de 2017, quando foi feita a mudança na nova política de preço, que
alterou o nível da série. Na média a margem se manteve em R$ 315,22 durante a primeira
etapa da política caindo para R$ 216,14 após a mudança, ou seja, unia redução de 47,7%
na média. No final de 2017, fortes retrações levaram á margem a um valor negativo. Tal
alteração na conduta da Petrobras serve de indício do abuso de poder de mercado da
empresa, pois, como mencionado, a redução das margens em relação ao preço
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internacional prejudica os importadores, que deixam de competir porque os preços
praticados pela Petrobras tornam inviável economicamente sua atuação no mercado. E,
sendo estes os únicos concorrentes do mercado o prejuízo a livre concorrência é evidente.
QUADRO 49: MARGEM DA PETROBRAS EM
GUARULHOS - ÓLEO DIESEL SI
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Fonte: CBLE. Elaboração: GO Associados.

O resultado da análise de intervenção mostra que o coeficiente da variável
binaria é negativo e estatisticamente significativo nos níveis de significância de 5% e 10%
(Quadro 50). Isto é, não é possível descartar a hipótese de que a Petrobras alterou a
conduta preços, reduzindo suas margens em relação a paridade internacional. Sendo
assim, tem-se evidência de prática de abuso de poder de mercado, uma vez que a
redução das margens prejudica a competitividade com os importadores e só é
possível devido a posição dominante da Petrobras.
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QUADRO 50: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
ÓLEO DIESEL S-10 EM GUARULHOS
Variável dependente:
Período: 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ia Dif.
69,9657**

Mudança na política

(-2,163)
0,1499***

0,1541***

(-2,705)

(-2,782)

MA (13)

0,1586***

01637***

(-2,788)

(-2,876)

MA (19)

.0,1906***

0,194i***

(-3,332)

(-3,392)

-0,7056

-0,4763

(-0,685)

(-0,473)

MA (2)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as signifcâncias de (*) pvalor<IO%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<l%.
IpOjUC(1 (PE)

Em Ipojuca, a redução na margem da Petrobras em relação ao preço do óleo
diesel

s-io é ainda mais evidente. Na primeira fase da política de preços, verifica-se que

a margem varia em torno da média de R$ 165.58, ao passo que após a mudança na
frequência dos reajustes houve uma queda nessa margem para R$ 39,33, isto é, de 87,3%.
Destaque-se que em vários momentos, a margem foi negativa nessa segunda fase. Tratase, mais uma vez, de indícios do abuso de poder de mercado da Petrobras para afastar a
concorrência dos importadores.
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QUADRO 51: MARGEM DA PETROBRAS EM IPOJUCA ÓLEO DIESEL SI
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

Em linha com a análise comparativa, os resultados do modelo de intervenção
mostram que não é possível rejeitar a hipótese de quebra estrutural na série. O coeficiente
da variável binária é negativo e estatisticamente significante ao nível de significância de
5% e 10% (Quadro 52). Conclui-se, portanto, que houve uma mudança na política de
preços da Petrobras, não apenas em aumentar a frequência dos reajustes, mas em reduzir
as margens em relação à paridade internacional. Assim, existem evidências de abuso de
L)OIJer

no mercado, na qual a Petrobras teria utilizado a sua posição dominante para

praticar preços baixos a fim de eliminar os importadores desse mercado, seus únicos
concorrentes.
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QUADRO 52: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-10 EM 1POJTJCA
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ja Dif.
58,7246**

Mudança na política

(-2,187)
0,1734***

0,3079***

(-3,287)

(-7,919)

MA (13)

0,2075***

0,2698***

(-3,869)

(-7,887)

MA (19)

0,1976***

..03894a**

(-3,660)

(-9,926)

-0,3069

-03425

(-0,339)

(-1,155)

MA (2)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Itacoatiara (AM)
No município de Itacoatiara no Amazonas, é possível perceber uma clara quebra
na evolução da margem de preço da Petrobras em relação à paridade internacional. Os
preços praticados pela empresa apresentavam uma margem de R$ 248,30 acima do valor
do produto importado durante os primeiros meses na nova política, que, por sua vez,
reduziu para R$ 31,41 após a alteração. Destaque-se que em vários momentos, a margem
foi negativa nessa segunda fase. A mudança, segundo publicação no site da Petrobras, se
restringiu apenas à frequência das revisões. Contudo, é possível perceber que, na
realidade, houve uma quebra estrutural na série na ordem de -88,8% na comparação entre
os dois períodos.
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QUADRO 53: MARGEM DA PETROBRAS EM
ITACOATIARA— ÓLEO DIESEL SI O
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

O resultado da análise de intervenção corrobora a tese, uma vez que a variável
binária de "mudança na política" tem coeficiente negativo e estatisticamente significativo
nos níveis de significância de 5% e 10% (Quadro 54). Portando, existem evidências de
abuso de poder de mercado da Petrobras no mercado de óleo diesel S-10 de
Itacoatiara, tendo em vista os dados que a redução ria tuargein causa a capacidade
competitiva dos importadores.
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QUADRO 54: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-I O EM ITACOATIARA
Variável dependente:
Período: 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

Nível

Nível
_63,0392*

Mudança na política

(-1,842)
09633***

AR (1)

09764***

MA (2)

(81493)
_0,1541***

_0,1481**

MA (113)

(-2,604)
.0,1281**

(-2,458)
.0,1155*

(-2,181)
91,9977

(-1,947)
147,7647***

(1,284)

(3,008)

Constante

(59505)

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

São Luís (MÁ)
Em

São Luís no Maranhão, também houve uma quebra estrutural na margem de

preços do óleo diesel S-10 da Petrobras em relação ao preço de paridade internacional.
Durante a primeira fase da nova política de preços, quando os reajustes eram mensais, os
preços praticados pela empresa variável em torno da média de R$ 177,17, com a mudança
na política, que tomou os reajustes quase que diários, essa média diminuiu para R$ 19,89,
uma queda de 76,3%. No Quadro 55 é possível ver claramente que essa mudança ocorreu
junto com a alteração da política, com destaque para os vários momentos em que a
margem foi negativa na segunda fase, sendo um indício da conduta abusiva da empresa.
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QUADRO 55: MARGEM DA PETROBRAS EM SÃO LUÍS ÓLEO DIESEL SI
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

É possível verificar que do ponto de vista estatístico essa queda é significante. O
Quadro

56

apresenta os resultados da análise de intervenção, no qual se verifica que o

coeficiente da variável binária é negativo e significativo nos níveis de significância de
5%

e 10%. Em outras palavras, há evidências de mudança na conduta da Petrobras

em relação as margens dos seus preços na comparação com a média internacional,
de modo que a redução pode ter gerado danos à concorrência de mercado, pois os
únicos rivais são os importadores que ofertam a um valor equivalente ao da
paridade internacional.
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QUADRO 56: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-10 EM SÃO LUÍS
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ja Dif.
61,717**

Mudança na política

(-2,222)
01547***

0,288***

(-2,852)

(-7,541)

MA (13)

0,2042***

0,3005***

(-3,720)

(-9,049)

MA (19)

0,1688***

0,3788***

(-3,057)

(-9,760)

-0,8371

06302***

(-0,823)

(-2,045)

MA (2)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

7.1.3 Mercado de óleo diesel S-500
As séries de margem de preços da Petrobras no óleo diesel S-500 apresentaram
diferentes modelos explicativos. No município de Araucária, a série tem como modelo
mais adequado o ARIMA (0,1,13) degenerado18, com componente autoregressivo é de
ordem zero, a integração de ordem um e a média móvel de ordem treze. Em Guarulhos,
o modelo que melhor explica a evolução da margem da Petrobras é o ARIMA (18,1,0)
degenerado'9, em que o componente autoregressivo é de ordem dezoito, a integração de
ordem um e a média móvel de ordem zero.
No município de Ipojuca, como mencionado a comercialização do óleo diesel S500 foi descontinuada no início de 2017 e por isso nenhuma análise foi feita na série. No

18

Componentes MA(2), MA(3) e MA(13).

19

Componentes A11(2), AR(15) e AR(] 8).
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município de Itacoatiara, a série é melhor explicada pelo modelo ARIMA (2,1,13)
degenerado20, com o componente autoregressivo é de ordem dois, a integração de ordem
um e a média móvel de ordem treze. Por fim, a série de margem do preço do diesel S-500
da Petrobras em São Luís se adequa melhor ao modelo ARIMA (19,1,15) degenerado21,
em que o componente autoregressivo é de ordem dezenove, a integração de ordem um e
a média móvel de ordem quinze.
Após estimar os modelos explicativos, foi adicionada a análise a variável binária
que recebe um no período de vigência da política revisada e zero para o período anterior.
Assim, como feito para gasolina e o óleo diesel S-10, quando a variável dependente
(margem da Petrobras) está na primeira diferença, o mesmo é feito com a variável binária.
Com base, isso, foram obtidos os seguintes resultados.
Araucária (PR)
A evolução da margem da Petrobras mostra que os preços do óleo diesel S-500
em relação aos valores internacionais reduziram de forma significativa após a alteração
na política, que tornou os reajustes mais frequentes. Em média, durante a primeira fase
da política a margem variava em torno de uma média de R$ 216,12, e após o anúncio da
revisão da política essa média caiu para R$ 87,50, representando uma redução de 41,64%
(Quadro 57). Destaquem-se os valores negativos das margens nos primeiros e nos últimos
meses da segunda fase da política de preços da Petrobras. Trata-se de um indício de que
houve redução nos preços da Petrobras, se aproximando dos valores praticados no
mercado internacional, ou até mesmo sendo inferior. O impacto dessa mudança de
conduta na concorrência pode ser danoso, uma vez que os únicos rivais são os
importadores.

20

Componentes AR(1), AR (2), MA(2), MA(3) e MA(13).

21

Componentes AR(15), AR(19), MA(2) e MA(15).
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QUADRO 57: MARGEM DA PETROBRAS EM
ARAUCÁRIA - ÓLEO DIESEL S-500
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

Os resultados na análise de intervenção mostram que essa redução na média da
margem da Petrobras é negativa e estatisticamente significante nos níveis de significância
de 5% e 10% (Quadro 58). Isto é, existem evidências estatísticas de que houve
mudança na conduta da Petrobras em relação aos preços do óleo diesel S-500, não
apenas na frequência dos reajustes, mas de diminuição da margem em relação à
paridade internacional, o que pode caracterizar como abuso de poder de mercado
pela empresa dominante.
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QUADRO 58: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-500 EM ARAUCÁRIA
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ia Dif.
68,884**

Mudança na política

(-2,078)
01641***

01676***

(-2,861)

(-2,914)

MA (3)

0,1030*

0,1045*

(-1,794)

(-1,816)

MA (13)

0,1375**

0,1358**

(-2,356)

(-2,318)

-1,2242

-0,9941

(-1,024)

(-0,836)

MA (2)

Constante

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Guarulhos (SP)
Em Guarulhos, a margem de preços da Petrobras no óleo diesel S-500 caiu cerca
de 60,0% na comparação das médias entre o período anterior e posterior à revisão da nova
política, em junho de 2016. Nos primeiros meses de vigência, quando o reajuste era feito
mensalmente, os preços da Petrobras se mantiveram em média R$ 235,33 acima do valor
praticado no mercado internacional, ao passo que após a mudança da política, com maior
frequência nos reajustes essa diferença reduziu para R$ 137,34. No final de 2017, fortes
retrações levaram à margem a um valor negativo. Trata-se de um indício de que a
Petrobras alterou a sua conduta em relação aos preços do diesel S-500 nesse polo,
podendo caracterizar uma conduta abusiva, uma vez que prejudica a concorrência com os
importadores.
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QUADRO 59: MARGEM DA PETROBRAS EM
GUARULHOS - ÓLEO DIESEL S-500
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Fonte: CBLE. Elaboração: GO Associados.

Os resultados da análise de intervenção mostram que não é possível rejeitar a
hipótese nula de que o coeficiente da variável binária é diferente de zero sobre os níveis
de significância de 5% e 10% (Quadro 60). Significa que do ponto de vista estatístico a
redução na média da margem é significante, de modo que foi efetiva mudança na conduta
da Petrobras. Com efeito, é possível afirmar que a empresa aplicou reajustes negativos
nos seus preços, diminuindo a margem em relação à paridade internacional, no óleo diesel
S-500 comercializado em Guarulhos, caracterizando uma conduta abusiva, pois
inviabiliza economicamente a permanência dos importadores que são os únicos rivais
nesse mercado.
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QUADRO 60: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-500 EM GUARULHOS
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ia Dif.

56,3281*

Mudança na política

(-1,785)
AR (2)

AR (15)

AR (18)

Constante

02202***

0,2227***

(-4,040)

(-4,081)

0,1047*

0,103*

(-1,904)

(-1,871)

0,1029*

0,0948*

(-1,878)

(-1,724)

-0,8982

-07011

(-0,660)

(-0,513)

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

Itacoatiara (AM)
No município de Itacoatiara no Amazonas, é possível verificar que no período
que seguiu a mudança da política, a partir de julho de 2017, as margens da Petrobras
caíram 117,12%. Na primeira fase da nova política, os preços praticados pela Petrobras
eram maiores que os valores internacionais em R$ 181,27, na média. Em 30 de junho de
2017, há uma quebra estrutural na série que altera o seu nível, de modo que os preços da
Petrobras passam a ficar consistentemente abaixo da paridade internacional, ou seja,
tiveram margens negativas com média de R$ -31,03.
Ou seja, existem indícios de que a mudança na conduta foi também no nível dos
preços em relação aos preços internacionais, o que pode ser entendido como uma prática
abusiva, já que os concorrentes são importadores.
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QUADRO 6!: MARGEM DA PETROBRAS EM
ITACOATIARA - ÓLEO DIESEL S-500
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

a

A estimação do modelo de análise de intervenção comprova que a redução no
nível dos preços foi efetiva do ponto de vista de significância estatística. O coeficiente da
variável binária de "mudança de política" é negativo e estatisticamente diferente de zero
nos níveis de significância de 5% e 10% (Quadro 62). Isto é, a mudança na conduta da
Petrobras na relação entre o seu preço e o de paridade internacional é significante e serve
de evidência do exercício de abuso de poder de mercado prejudicando os importadores e
a concorrência nesse mercado.
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QUADRO 62: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE ÓLEO
DIESEL S-500 EM ITACOATIARA
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ia Dif.
76,028**

Mudança na política

(-2,306)
AR (1)

AR (2)

0,1108*

0,1384**

(-1,903)

(-2,400)

0,476***

0,3908***

(5,630)

(3,733)

-0,71 15`

..06317***

(-9,740)

(-8,219)

MA (3)

01864***

0,118**

(-3,541)

(-2,324)

MA (13)

0,2107***

0,2248***

(-4,143)

(-4,326)

MA (2)

Constante

-1,4631
(-5,926)

0,9073***
(-3,735)

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.

São Luís (MA)
No município de São Luís no Maranhão, a Petrobras começou a nova política de
preços praticando margens positivas no preço do óleo diesel S-500 na comparação com a
paridade internacional. Na média, a margem da Petrobras para o período foi de R$ 115,86.
A partir do anúncio de aumento da frequência dos reajustes, é possível observar uma
quebra na evolução da série, reduzindo a margem a níveis abaixo de zero. Em outras
palavras, o preço da Petrobras passou a ser menor que o preço internacional, ficando em
média R$ 39,70 abaixo do preço do produto importado.
Trata-se de uma evidência de abuso de poder de mercado, pois a conduta
impossibilita a atuação dos importadores nesse mercado, uma vez que para comercializam
a um preço mínimo equivalente ao de paridade internacional. Ou seja, para competir com
98

associados

a Petrobras teriam que reduzir os seus preços a valores inferiores ao custo, auferindo
prejuízos na operação.
QUADRO 63: MARGEM DA PETROBRAS EM SÃO LUÍS ÓLEO DIESEL S-500
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Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados.

a a
aaaaa

Os resultados da análise de intervenção mostram que essa redução na média da
margem é estatisticamente significativa nos níveis de significância de 5% e 10% (Quadro
64). Significa que há evidências estatísticas de que a Petrobras reduziu os preços do óleo
diesel S-500 em São Luís a valores inferiores ao de paridade internacional, conduzindo
uma prática abusiva de poder de mercado e prejudicando diretamente os importadores,
uma vez que a suas atividades se tornam inviáveis sob a perspectiva econômica e
financeira.
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QUADRO 64: INTERVENÇÃO NO MERCADO DE
ÓLEO DIESEL S-500 EM SÃO LUÍS
Variável dependente:
Período 14/10/2016 a 08/12/2017 (diário)
Margem

Margem

ia Dif.

ja Dif.
60,9520**

Mudança na política

(-2,089)
AR (15)

01982*
(1,902)

(9,557)

AR (19)

_0,1408***

_0,1106***

(-2,609)

(-2,596)

MA (2)

0,2386***

..01588***

(-4,163)

(-4,219)

0,3726***

0,8016***

(-3,568)

(-20636)

MA (15)

Constante

-0,6461

-0,6250

(-0,749)

(-1,038)

Fonte: CBIE. Elaboração: GO Associados. Nota:
Estatística-t em parêntesis com as significâncias de (*) pvalor<10%, (**) p-valor<5% e (***) p-valor<1%.
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8 DANOS CONCORRENCIAIS AO MERCADO DE
COMBUSTÍVEIS NO BRASIL
O objetivo dessa seção é analisar como a nova política de preços da Petrobras
afeta o grau de concorrência dos mercados de gasolina e de óleo diesel.
O mercado doméstico de combustíveis é marcado pela elevada participação da
Petrobras, que domina diversos elos da cadeia, como demostrado. A empresa detém
controle total sobre a produção, e ainda possui participação nas importações. Esse poder
de mercado excessivo estaria sendo usado para praticar preços abaixo da paridade
internacional em determinados municípios, onde os importadores são mais relevantes,
com o simples objetivo de eliminar a concorrência (Lei 12.529/201 122).
No tocante da acusação, é importante mostrar a definição de infração à ordem
econômica nos termos da Lei da Concorrência.
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independente
de culpa, os atos sob qualquer forma, que tenham por objeto ou possam
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
1 - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante."
[Lei 12.529/2011, sem destaques no original]

22

Disponível em: http://www.planalto.gov.brfccivil 03/ ato201 1-2014/201 1/lei/112529.htm
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Dado o contexto concorrencial do mercado de combustíveis, a prática de preços
abaixo da paridade internacional pode ser caracterizada como abuso de poder de mercado
decorrente de uma suposta predação da Petrobras com seus únicos concorrentes, os
importadores (caracterizando uma predação por parte do agente dominante). Em outras
palavras, o preço praticado pela Petrobras inviabiliza economicamente a atuação dos
importadores e, consequentemente, no médio prazo, resulta na saída de seus únicos
concorrentes do mercado.
Conforme apresentado, o produtor pode importar, exportar e produzir e realizar
a mistura de biocombustíveis (no caso do diesel), enquanto o importador tem que se
dedicar, exclusivamente, à importação (ainda que com restrição para importação de
correntes). Assim, permitir que a Petrobras possa realizar importações pela mesma
empresa que realiza a produção, causa distorções no mercado, ferindo a livre
concorrência, tendo em vista que a empresa pode se utilizar de benefícios que possui por
ser produtor para aplicá-los na importação.
8.1 Prejuízos à livre concorrência no mercado de combustíveis
O objetivo desta seção é apresentar de que maneira as vantagens e os benefícios
obtidos pela Petrobras na importação prejudicam a livre concorrência no mercado de
combustíveis.
8.1.1 Tendência à exclusão de concorrentes
O objetivo desta subseção é explicar, com base na teoria econômica que, mantido
o atual desequilíbrio, o mercado de combustíveis caminha para um regime de
monopólio com perda de bem-estar social. Assim, no médio prazo, as consequências
seriam preços mais elevados para o consumidor, possível queda no grau de inovação do
mercado e menor arrecadação para o governo estadual.
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Conforme mencionado, atualmente há indícios de que a Petrobras não cumpre a
paridade internacional. A tendência é que, com os atuais benefícios em favor desta, os
importadores percam sua capacidade de competir e o mercado venha a se concentrar.
Esses benefícios funcionam como uma espécie de "predação" em que uma
empresa consegue praticar preços abaixo dos custos no cenário de ausência dos
benefícios (caso dos demais importadores) e, assim, ofertar a preços irreais aos seus
concorrentes, excluindo-os do mercado, tornando-se assim, monopolistas.
8.1.2 Predação de concorrentes e suas consequências
A percepção de que preços baixos sempre são benéficos para a concorrência de
mercado é equivocada. Ao contrário do senso comum, existem situações em que uma
empresa que detém posição dominante no mercado reduz o preço do seu produto a um
valor inferior ao de equilíbrio competitivo com o simples objetivo de eliminar ou
disciplinar os concorrentes e impedir a entrada de novos players.
Trata-se de uma política de preços de caráter temporário, que permite a empresa
em um momento futuro auferir maior lucro e ganhos de poder de mercado. Essa prática é
denominada de preço predatório (que não é exatamente o caso em questão, mas os danos
concorrenciais são similares).
Na teoria econômica tradicional, a empresa 'predadora' é igualmente eficiente
às suas concorrentes, de modo que, ao reduzir os preços abaixo do custo marginal, não
apenas gera prejuízos a suas concorrentes, que passam a não ter mais capacidade de
manter a viabilidade econômica da atividade, mas também a ela própria. É, contudo, uma
prática racional, pois existe uma expectativa de ganho futuro que compensaria os
prejuízos no presente, uma situação análoga ao que ocorre com os investimentos.
A inviabilidade econômica do negócio leva à saída de concorrentes do mercado
e impede a entrada de novas empresas, de modo que a empresa predadora volta a praticar
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preços monopolísticos, e, assim, alcança lucros maiores que justifiquem as perdas
sofridas.
Essa teoria evoluiu ainda mais, no sentido de que os ganhos do preço predatório
não necessariamente se restringem aos lucros futuros. A conduta pode ser vista como um
"investimento" em reputação, caso a empresa atue em múltiplos mercados. Em outras
palavras, poderia servir de sinalização aos concorrentes e aos entrantes dos outros
mercados, geográficos ou produtos, em que empresa predadora atua no sentido de
discipliná-los para não concorrerem de forma agressiva ou mostrar que a empresa está
disposta a concorrer de forma agressiva. Com isso, certamente haveria um efeito
spillover, aumentando ainda mais os ganhos da política predatória, corno aponta Scherer
(1980):
() lhe demonstration efftcl that sharp price culling in one market
can have on lhe

behavior of actual ar wouid be rivais in other rnarkels. If

rivais come tofearfrom a muitimarket selier's actions in Market Á that enliy
or expansion in Markets B and C will be met by sharp price cuts or other
rapacious responses, they may be deterred from taking aggressive actions
there. Then the congiomerate's expected benefitfrom predation in Market A
will be supplemented by the discounted present value of the competitioninhibiting effects its exampie lias in Markets B and C." [Sem destaque no
original]
Este cenário é possível dentro de um contexto com informação imperfeita. Tratase de uma conjuntura que ocorre na prática, pois a estrutura de custos de uma empresa
não é conhecida por seus concorrentes, de modo que o preço predatório pode ser
facilmente interpretado corno uma eficiência operacional da empresa, e não como uma
infração à ordem econômica. Significa que diante de um ambiente de incertezas, fica mais
fácil para a empresa predadora praticar os preços abaixo do custo sem criar suspeitas de
abuso de poder de mercado.
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Por essa razão, a identificação e a comprovação da prática de preços predatórios
são tão dificeis. A teoria da firma mostra que a rentabilidade de uma atividade econômica
se dá quando o preço praticado é igual ou superior ao custo marginal, sendo que o
equilíbrio competitivo ocorre quando são equivalentes. E, consequentemente, o preço
predatório se dá quando o valor praticado é inferior ao custo marginal. Portanto, a
identificação de um eventual abuso de poder de mercado requer o conhecimento sobre a
estrutura de preço e de custo da empresa, que são quase sempre sigilosas, além de
complexas. Alguns estudos utilizam o critério alternativo de custo variável médio,
contudo, essa solução nem sempre é viável, pois as grandes empresas têm estruturas de
custos cada vez mais complexas.
Conforme assinalado antes, o baixo preço praticado pelas empresas que sonegam
impostos provavelmente está acima de seu custo marginal em função da sonegação
praticada, não caracterizando, por si só, a prática de preço predatório.
Entretanto, é bem provável que em um cenário de ausência da sonegação fiscal,
essa empresa não conseguiria ofertar a esses preços. Assim, se considerar os custos de
comercialização sem a sonegação fiscal, é possível que o preço praticado pela empresa
que sonega impostos esteja abaixo do custo marginal, o que caracterizaria uma suposta
predação.
A questão é que, como os concorrentes não têm tais "benefícios", caracterizados
por uma estrutura de custo mais baixa, decorrentes da sonegação fiscal, o preço da
empresa sonegadora é inferior ao custo marginal deles, sendo economicamente inviável
a competição. Logo, as empresas que pagam corretamente os tributos devidos serão
eliminadas, concentrando o mercado.
Conforme será demonstrado na próxima subseção, um preço de equilíbrio mais
alto hoje (sem "benefícios", mas competitivo) é melhor do que um preço mais baixo
(com "benefícios" apenas para uma ou poucas empresas), que elimine os
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concorrentes, e resulte em um preço de monopólio no futuro maior que o preço de
equilíbrio competitivo.
8.1.3 Malefícios do mercado monopolístico
Ao contrário do cenário em que há diferentes empresas competindo no mercado,
como é o caso do mercado atual de fios de fibras acrílicas, o regime de monopólio é
composto por apenas uma empresa. Quando tal cenário ocorre, é razoável supor que a
empresa monopolista passará a escolher o nível de preços e de produção que maximize
seus lucros totais.
A escolha dos preços e nível de produção não serão escolhidos de forma
separada. Com um preço excessivamente alto, a quantidade demandada do bem ofertado
pela empresa monopolista será provavelmente baixa. Portanto, o comportamento da
demanda do mercado restringirá a escolha do monopolista, que buscará um preço e nível
de produção ótimo que maximize seus lucros.
O problema de maximização de lucros de uma empresa monopolista será dado
pela maximização das receitas da empresa menos os custos, sendo a receita dada pelo
preço praticado vezes a quantidade produzida. Na escolha ótima da produção pelo
monopolista, sua receita marginal será igual ao custo marginal. Isto é, a receita com uma
unidade adicional produzida pela empresa será igual ao custo de produzi-ta. Em termos
algébricos:
RMg = CMg
Em que RMg é a receita marginal do monopolista e CMg é o custo marginal.
Note-se que se a receita marginal fosse menor que o custo marginal, haveria incentivos
para que a empresa reduzisse sua produção e ofertasse menos unidades do bem. Isto
porque a economia obtida no custo mais do que compensaria a perda de receita. Por outro
lado, se a receita marginal fosse maior que o custo marginal, a empresa monopolista
poderia elevar sua produção.
106

associados

Tal condição de maximização dos lucros implica um preço maior que o custo
marginal.23 Portanto, o consumidor estará sempre em condições de bem estar inferiores
aquelas da competição perfeita. O Quadro 65 ilustra o ônus causado por um regime de
monopólio.
QUADRO 65: REGIME DE MONOPÓLIO E A PERDA DE BEM ESTAR
Preço

Quantidade
Elaboração: GO Associados.

Em que D (y) é a curva de demanda por um dado bem y (a inclinação é negativa,
pois quanto menor o preço de y, maior a quantidade demandada); e RMg e CM,
representam a receita marginal e o custo marginal (neste exemplo considerado constante),
respectivamente. Sob um regime de monopólio, o preço de equilíbrio é dado no ponto
(pm,ym), em que RM2 = CM.. No mercado competitivo, o equilíbrio é dado por
(P C yC)

em que pC = CM9.

23

No equilíbrio monopolista tem-se: p =

CM9/(1 - /

em que p é o preço de mercado e
IEdI'

-d é a elasticidade-preço da demanda. O monopolista só irá operar na regido onde a demanda do mercado
for elástica, para que tenha garantido p> CMg. Isto é, o preço praticado será necessariamente maior que
o custo marginal.
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A perda de bem estar do regime de monopólio em relação ao mercado
competitivo pode ser representada pelo triângulo "Peso morto". Cobrar pm em vez de pC
gera uma redução na quantidade demandada de y C

- ym

> O. A quantidade demandada

a menos vezes a diferença no preço representa o valor da perda criada pelo monopólio.
Em um mercado competitivo o preço praticado se iguala ao custo marginal. No
caso analisado neste Estudo, a sonegação fiscal provavelmente implica um preço
predatório, abaixo do custo marginal da empresa em um cenário sem sonegação. Isso
poderia acarretar a saída das demais concorrentes do mercado (que não sonegam
impostos) e a formação de um regime de monopólio, com preços acima do custo marginal.
Em termos algébricos, é possível descrever o caso em questão da seguinte forma:
pP <p C

<pm

Em que pP representa o preço predatório cobrado pela empresa sonegadora, p'
o preço competitivo em um cenário sem desigualdade decorrente da sonegação fiscais e

P

o preço de monopólio a ser cobrado pela empresa sonegadora no futuro com a

provável saída das concorrentes do mercado. O Quadro 66 ilustra os riscos à concorrência
e aos consumidores da manutenção da desigualdade fiscal atual decorrente de uma
suposta sonegação por parte dos importadores.

108

associados

QUADRO 66: EFEITO DO PREÇO PRATICADO PELA EMPRESA SONEGADORA
NO MERCADO DE FIOS DE FIBRAS ACRÍLICAS
Empresas concorrentes no conseguem
competir e saem do mercado
Período atual de desequilíbrio fiscal
Lucros
Empresa sonegadora torna-se monopolista e o mercado
fica com preços maiores e um menor nível de produção

Lucros de monopólio

Tempo
"Perdas" da empresa sonegadora

Como a sonegação fiscal reduze os custos de produção da empresa sonegadora,
não há perdas efetivas. Haveria perdas caso o preço praticado fosse o mesmo de
hoje, mas em um cenário sem sonegação

Elaboração: GO Associados.

É preferível um cenário sem sonegação fiscal e um preço competitivo p' >

pP

à manutenção do cenário atual, com a saída de empresas no momento t e lucros de
monopólio da empresa sonegadora no futuro a um preço pm

>

Note-se que no caso da empresa sonegadora, não se trata de uma estratégia
comum de preço predatório, uma vez que não há perdas efetivas no período anterior à
saída das concorrentes do mercado. A empresa não arca com prejuízos visando lucros de
monopólio no futuro. Nesse caso, a sonegação fiscal reduz seus custos de produção e
permitem a cobrança de um preço abaixo do preço competitivo.
Portanto, que o objetivo desta Nota Técnica apontar uma eventual prática
anticompetitiva por parte da empresa sonegadora, que tem distorcido o mercado de fios
de fibras acrílicas, com efeitos negativos relevantes às concorrentes e aos consumidores.
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A nova Lei de Defesa da Concorrência (Lei n° 12.529/1124) tratou de incorporar
a tendência de valorizar a advocacia da concorrência, entendida como a ação da
autoridade no sentido de remover todo e qualquer obstáculo ao livre funcionamento dos
mercados. De fato, o legislador é claro quanto à competência das autoridades da
concorrência sobre a matéria.

24

Disponível
2014/201 IfLei/L12529.htm

em:

http://www.planalto.gov.br/CCIV[L 03/ Ato201 I-
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9 AÇÕES PARA O INCENTIVO À CONCORRÊNCIA NO
MERCADO DE COMBUSTÍVEIS
Essa seção destaca as ações para o incentivo à concorrência no mercado de
combustíveis no Brasil. São destacadas propostas mais imediatas, a fim de garantir a
sobrevivência dos importadores, e a proposta de desinvestimentos.
Como apresentado, o mercado nacional de refino é caracterizado como um
"monopólio de fato", detendo a Petrobras cerca de 98% de participação no setor, o que
propicia o abuso de posição dominante pela empresa, com os consequentes efeitos
deletérios para a sociedade. Além disso, a Petrobras participa da importação com
vantagens tributárias, as quais usa para predar concorrentes, buscando eliminá-los do
mercado.

9.1 Medidas de efeito imediato para garantia da concorrência
na comercialização de óleo diesel e gasolina
9.1.1 Igualdade competitiva na importação
A Petrobras deve participar da atividade de importação com os mesmos direitos
e obrigações dos demais importadores, atuando de maneira igual no mercado aos demais
agentes.
Uma possível solução para a redução da prática de preços predatórios da
Petrobras é impedir que esta companhia possa realizar importação de produtos acabados
para comercialização direta pelo mesmo CNPJ do Produtor, evitando, assim, a aplicação
de subsídios cruzados.
Deve ser criada uma nova entidade legal pela Petrobras, com o fim específico de
atividade de comércio exterior de produtos acabados. Em outras palavras, essa nova
entidade legal da Petrobras não deve gozar de beneficios atualmente auferidos pelas
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Refinarias, mas não extensíveis aos agentes importadores, como diferimentos para
pagamento de tributos e compensações de crédito/débito.
Esta nova empresa a ser criada pela Petrobras não deve ter esses benefícios, bem
como outros que porventura tenham a ter e que não sejam extensíveis aos demais agentes
de mercado.
Portanto, para realizar a importação de produtos acabados, a partir do "Novo
Marco Regulatório sobre o Comércio Exterior" (Resolução ANP no 777/2019), a
Petrobras teria que constituir uma subsidiária com um CNPJ próprio e resultados
individualizados de modo a evitar que os benefícios que as suas unidades produtoras,
merecidamente, possuem "mascarem" o resultado das importações com vendas no
mercado interno com preço abaixo do praticado no mercado internacional.
Destaca-se que a Petrobras possui autorização legal para criar subsidiárias nos
termos do Art. 64 da Lei 9.478/199725:
"Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que
integrem a indústria do petróleo, fica a PETROBRAS autorizada a constituir
subsidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a
outras empresas."
Tal autorização também está disposta no Art. 14 do Estatuto Social da
Petrobras26 que assim dispõe:
"Art. 14- Para o estrito cumprimento de atividades vinculadas ao seu
objeto, a Petrobras poderá, na conformidade da autorização conferida pela Lei
no 9.478, de 1997, constituir, e, na forma da legislação vigente, extinguir

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19478.htrn

`

26

Disponível em: http:f/transparencia.petrobras.com.br/sites/default/files/Estatuto-Social-

AGOE-27-Abril-20 1 7-Portugues.pdf
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subsidiárias integrais, sociedades cujo objeto social seja participar de outras
sociedades, na forma do art. 80, § 2° do Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro
de 2016, bem como associar-se, majoritária e/ou minoritariamente a outras
empresas."
Portanto, não existe qualquer empecilho legal ou estatutário que impeça a
Petrobras de criar uma subsidiária para realizar a importação de seus produtos acabados,
permitindo, assim, que as importadoras consigam competir no mercado nacional na
parcela de mercado que necessita do produto importado de forma paritária.
Enquanto a nova entidade legal não estiver estabelecida, a Petrobras deverá
suspender suas atividades de importação de óleo diesel e gasolina, evitando a
predação dos importadores.
9.1.2 Cumprimento da paridade internacional
A política de preços da Petrobras deverá ser clara, transparente, objetiva e seguir
o PPI, levando em conta os valores dos produtos no mercado internacional; câmbio; os
custos logísticos, precificados com base no custo de oportunidade do vendedor marginal;
bem como margem para remuneração dos riscos inerentes da operação.
Necessário que a empresa apresente, no mínimo trimestralmente, relatórios
auditados comprovando a prática de PPI.
9.1.3 Transparência
De modo a mitigar riscos de abastecimento no mercado nacional, que poderiam
resultar em pressão de preços, a Petrobras deverá publicar, periodicamente, os volumes a
serem ofertados por produto e por refinaria.
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9.1.4 Acesso à infraestrutura logística
É necessário garantir efetivo livre acesso à infraestrutura logística aos demais
agentes de mercado, como previsto pela Portaria 251 da ANP.

9.2 Desinvestimentos
Dentre as alternativas discutidas para a ampliação da competição no mercado,
está a proposta de desinvestimento de refinarias pela Petrobras, nos termos do Fato
Relevante de 26/04/1927, com a venda de 50% da capacidade do refino nacional, em que
cada unidade seria 100% vendida.
De acordo com tal proposta, haveria o desinvestimento de oito refinarias,
apresentadas no Quadro 67.
QUADRO 67: REFINARIAS OBJETO DO PLANO DE DESINVESTIMENTO DA
PETROBRAS
Refinaria Abreu e Lima - RNEST
Refinaria Presidente Getúlio Vargas (PE)
REPAR (PR)
Unidade de Industrialização do
Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP
Xisto - SIX (PR)
(RS)
Refinaria Landulpho Alves Refinaria Isaac Sabbá - REMAN (AM)
RLAM (BA)
Refinaria Gabriel Passos - REGAP
Lubrificantes e Derivados de Petróleo
(MG)
do Nordeste - LUBNOR (CE)
Fonte: Petrobras.

Destaque-se que, de acordo com seu "Plano de Desinvestimento", a Petrobras
manteria a propriedade dos ativos do núcleo do Sudeste, onde se concentra a maior parte

27

Comunicado intitulado "Petrobras aprova novas diretrizes para a gestão do seu portfólio", disponível em:
https://www.investidorpetrobras.com.br/ptb/9005/682959.pdf.
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da produção nacional e onde existe uma interligação logística entre as refinarias, que pode
trazer ganhos de escala pela otimização operacional.
QUADRO 68: LOCALIZAÇÃO DAS REFINARIAS PELO PAÍS*

LUMOR 10,4 mil bpd)

(2€ Mi bpd

L.

____

1

fPCC 44.3 mal bod)
HNEIT (100 nitÍ bpI)

RCLAM 1177,4 rI bpdl

REOAP 1156 niIpd)

REPLN(34 mil bpd)

RECUC (2;1,€ mil bpdl
(251.6 mil bpd)
RECAP Í6Z mil bpd)
RPC (170 n'il bpd)
1 REVA

REMOL (213.3 mil bp)
-

R(J' '220 riã bpd

Fonte: ABIC0M. *0 destaque em azul é para as unidades que permaneceriam pertencendo à Petrobras.

O desinvestimento se justifica pela vedação da conduta atual de subsídio cruzado
realizada pela Petrobras, caracterizada pela cobrança de preços mais baixos onde há
competição com os importadores e preços mais altos onde não existe essa pressão
competitiva, mesmo que o mercado esteja próximo das áreas de refino.
Considerando a distribuição geográfica das refinarias existentes, o
desinvestimento não soluciona plenamente a questão do monopólio do refino, a não ser
nos pontos em que a entrega é pela modalidade de cabotagem (que possibilita a
expedição/recebimento de produtos pelo modal aquaviário). Nos modais em que o
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atendimento é dutoviário, o desinvestimento caracteriza-se apenas pela troca de agente
econômico (monopolista).
Quando não há restrições de expedição, o custo logístico para transferência dos
produtos, considerando as grandes distâncias entre as refinarias, inviabiliza
economicamente a concorrência entre as unidades, exceto nas fronteiras entre os
mercados relevantes.
Além disso, deve ser levadas em consideração algumas condicionantes para
garantia da competitividade após desinvestimentos. As preocupações concorrenciais
dependem da situação fática e real do Plano de Desinvestimento e da área de influência
das refinarias. Em rol não exaustivo e considerando o cenário em que não há real
competição entre as refinarias que serão vendidas, existem preocupações concorrenciais
que devem ser analisadas:
a) Não permitir que um mesmo agente ou grupo econômico possa adquirir mais
de uma unidade de refino, a fim de evitar a continuidade da prática de subsídio
cruzado no "bloco regional".
b) Deve ser garantido o livre acesso de fato à infraestrutura associada à operação
de determinada refinaria, como dutos, terminais e facilidades portuárias.
e) Toda operação logística não essencial à operação de refino, como dutos,
terminais e facilidades portuárias, deverá ser oferecida a outros agentes, não
associados aos grupos econômicos que adquiriram as refinarias.
d) Definidos os mercados geográficos de cada refinaria a ser vendida, avaliar os
impactos concorrências da aquisição das unidades por agentes da distribuição
com

market

share relevante e/ou empresas de seus grupos econômicos e/ou

seus controladores;
e) Os adquirentes das refinarias não podem discriminar agentes da distribuição,
garantindo regras transparentes.
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Diante da aplicação destas medidas, entende-se que o mercado ficará
regulado de modo a reduzir as barreiras de entrada, ampliar a competição e mitigar
as distorções competitivas atualmente enfrentadas pelos importadores.
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10 CONCLUSÕES
O objetivo desta seção é sumariar as principais conclusões deste Estudo.
As limitações da capacidade de produção das refinarias, fazem com que a
produção doméstica de gasolina e de óleo diesel não seja capaz de atender toda a demanda
interna, tornando necessárias as importações para garantir o abastecimento do mercado
interno. Não obstante, alguns aspectos concorrenciais prejudicam, ou até mesmo
inviabilizam, a atuação de importadores, podendo resultar em escassez de oferta e pressão
sobre os preços dos combustíveis no Brasil.
Levando em conta um horizonte até 2030, as projeções da GO Associados
indicam que a demanda por combustíveis no Brasil deve crescer a uma taxa anual de 2%
até 203028. Entretanto, a capacidade interna de refino tem que crescer mais que
proporcionalmente para que o mercado interno seja autossuficiente. Destaque-se que
investimentos realizados para um aumento relevante da capacidade de produção levam
tempo para impactar significativamente o volume de refino de petróleo. Portanto, tem-se
um mercado interno fortemente dependente das importações de combustíveis.
Some-se a isso o fato de que análises estatísticas e econométricas apontam
evidências do exercício de abuso de poder de mercado da Petrobras em relação aos
importadores, que podem resultar em prejuízo à concorrência e redução do bem-estar
social. Ao reduzir os preços domésticos a valores inferiores ao de paridade internacional,
a Petrobras estaria adotando um preço não competitivo, abaixo do equilíbrio de mercado,

28
projeções estão em linha com outras do mercado, como as do Plano Decenal de Expansão e Energia
2027, que também mostram o Brasil como importador de derivados, sobretudo de diesel. Pelo referido
plano, o país deverá continuar como importador líquido durante todo o horizonte de estudo, com destaque
para os grandes volumes importados óleo diesel A, entre outros. O plano destaca-se ainda que o mercado
nacional de derivados médios (QAV e óleo diesel A), permanecerá deficitário durante todo o horizonte
decenal. O óleo diesel A, derivado com maior mercado no Brasil, apresentará também o maior volume de
importação no período considerado.
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e, com isso, levando a saída de concorrentes do mercado, e, por consequência, gerando
pressão sobre os preços.
Assim, em um cenário de expansão da demanda por combustíveis, modelos
estimados pela GO Associados mostram que a retirada do volume importado pelos
importadores independentes

(tradinys)

causaria, ao longo de 10 anos, um aumento de

17,3% no preço da gasolina Cede 13,2% no preço do óleo diesel B.
Esse movimento da Petrobras é explicado pelo fato de que a empresa, apesar de
ter urna atividade preponderantemente de produtora, também, pode realizar importações
de álcool carburante e derivados de petróleo. Ao permitir que a Petrobras realize
importações pela mesma empresa que realiza a produção, faz com que ela possa utilizar
as vantagens e os beneficios que possui por ser produtor na importação.
Esses beneficios geram distorções concorrenciais e funcionam, então, como uma
espécie de "predação" mediante a qual a Petrobras consegue praticar preços abaixo dos
custos no cenário de ausência dos beneficios (caso dos demais importadores) e, assim,
ofertar a preços irreais aos seus concorrentes, excluindo-os do mercado, tornando-se
assim, monopolista.
A partir das análises realizadas neste Estudo sobre o panorama do mercado de
combustíveis no Brasil, algumas ações imediatas são fundamentais para o incentivo à
concorrência nesse setor:
•

Garantia da igualdade competitiva na importação: a Petrobras deve
participar da atividade de importação com os mesmos direitos e
obrigações dos demais importadores, atuando de maneira igual no
mercado aos demais agentes;

•

Cumprimento da paridade internacional: a política de preços da Petrobras
deverá ser clara, transparente, objetiva e seguir o Preço de Paridade de
Importação;
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•

Transparência na oferta: a Petrobras deve ser transparente quanto aos
volumes a serem ofertados por produto e por refinaria; e

•

Garantia do acesso à infraestrutura logística aos demais agentes de
mercado.

Com relação aos desinvestimentos, apesar de não alterar o panorama
concorrencial das refinarias, esses se valem pela vedação da conduta atual de subsídio
cruzado realizada pela Petrobras.
Assim, de fato, a maneira mais eficiente de elevar a competição nos diversos
mercados existentes, independente da área de influência das refinarias, é a expansão
dos canais de importação, que tem possibilidade de ofertar produtos em diversos
pontos de fornecimento.
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ANEXO 1— METOTOLOGIA DO MODELO DE ANÁLISE
DE INTERVENÇÃO
A metodologia de análise de intervenção se aplica em dados de séries temporais,
utilizando o modelo autorregressivo integrado de média móvel (ARMA). Tal modelo
busca identificar mudanças na média da série de tempo para o período em que ocorre a
intervenção e/ou evento, no caso, a participação em um suposto cartel [BOX & TIAO
(1975)}.
Em séries temporais é necessário que as variáveis sejam estacionárias, isso
significa que a média, a variância e a estrutura de autocorrelação devem se manter
constantes ao longo do tempo [BOX & JENKff4S].
Após análise da estacionariedade da série, é preciso especificar o modelo a ser
estimado, determinando a ordem do modelo ARIMA (p,d,q). O componente "d" se refere
à ordem da integração, que para séries não estacionárias é igual um, pois a primeira
diferença das séries é suficiente para torná-las estacionárias. A identificação da ordem
dos componentes autorregressivo ("p") e média móvel ("q") ocorre estimando as funções
de autocorrelação e autocorrelação parcial da série estacionária. A análise gráfica permite
identificar o número de defasagens da variável dependente e o número de defasagens dos
resíduos que melhor modelam o comportamento da série.
Após a identificação do AREMA, passasse a análise de intervenção, cuja
metodologia permite realizar um teste formal de uma mudança na média de uma série de
tempo. Considerando o modelo simplificado:

=

00 +a1 y,_1 +C0 Z, +E,, Ia, 1 < 1

(a)

Em que, z, = intervenção (ou dummy). Variável binária que assume valor um
para o período em que ocorreu a intervenção, e valor zero para os demais períodos.
e, = erro com características de ruído branco
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a0 = intercepto

A média de longo prazo na ausência da intervenção é dada por:

A partir da intervenção o intercepto aumenta para a 0

a0

(1— a)

+ Co . Assim,

o efeito inicial

é dado por CO A significância estatística de Co pode ser testada usando o teste-t.
.

O efeito de longo prazo da intervenção, dado por
de longo prazo

(a0 +c0)

(1l—a)

co
1)

(1—a

,

é igual à nova média

menos o valor da média na ausência da intervenção. Os vários

efeitos podem ser obtidos através da função resposta ao impulso, dada por:
(1—La1 )y, =a0+ co zi +e,
Assim, reescrevendo (a), temos que:
a0

=

( —ai )

+c0

az, +

(b)

No período t, o impacto de z, em Y, é dado pela magnitude do coeficiente
A forma de derivar a resposta ao impulso restante deve considerar que (1)

y

dz1_1

=

C0 .
v+i

dz,

e(2) z,+, = z, =1 para todo i>O.
,

Diferenciando y, em relação à

-

dz,

Z,._

e acrescentando um período, temos:

=c0 +c0a3

A presença do termo Co reflete o impacto direto de

Z1 em

y,1, e o segundo

termo c0a1 reflete o efeito de z, em y1 (= c0 ) multiplicado pelo efeito de y, em
(=cl). Assim, a função resposta ao impulso total é dada por:
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dy +
—
=C,, [1 + a1 +...+(a,)

desde que

z11 =

z,-,, =

1

Confidencialidade: Os entendimentos tratados neste texto permanecerão absolutamente confidenciais, sendo discutidos
e conhecidos apenas entre as partes. A GO Associados se compromete a guardar confidencialidade de números e informações que lhe
forem fornecidos pela Contratante e só utilizá-los para fins previamente acordados e em ocasiões expressamente autorizadas pela
Contratante. A GO Associados não divulgará e fará com que os membros de sua equipe não divulguem, sob as penas da lei, a terceiros,
sem a autorização da Contratante ou pessoas por elas indicadas por escrito, quaisquer informações ou dados de natureza técnica ou
tecnológica, administrativa, financeira, bem como todas e quaisquer informações de natureza fiscal, comercial e econômica da
Contratante, seus sócios, administradores ou quaisquer pessoas fisicas ou jurídicas relacionadas. Todas as atividades da GO
Associados são regidas por meio do Código de Ética que abrange desde a Relação com o Cliente até a Responsabilidade Ambiental e
Social, passando pela Condução dos Serviços Profissionais. Além do Código de Ética, todos os profissionais da equipe GO
Associados, inclusive seus sócios e consultores especiais, estão vinculados ao Termo de Confidencialídade, cuja observância se inicia
a partir de seu ingresso na Consultoria e permanece mesmo após seu desligamento desta, sob pena de responsabilidade civil e criminal.
Para maiores informações sobre o Código de Ética e o Termo de Confidencialidade, acesse

goassociados com.br.

Limitação de responsabilidade: Este Parecer foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo Contratante, para
as quais a GO Associados não assume qualquer responsabilidade sobre seu conteúdo, veracidade, consistência ou suficiência. As
análises e conclusões deste Parecer restringem-se estritamente aos aspectos solicitados pelo Contratante. A Contratante se
compromete, em caráter irrevogável e irretratável a manter a GO Associados, suas afiliadas, seus representantes, consultores, sócios,
diretores e empregados, isentos de responsabilidade por prejuízos, perdas ou danos causados à Contratante e/ou a terceiros, que possam
vir a ser demandados, reclamados ou causados, direta ou indiretamente. Obriga-se, igualmente, a indenizar a 60 Associados de todos
os custos e despesas judiciais ou extrajudiciais e/ou honorários advocaticios que venham a ser demandados ou reclamados por
terceiros, em decorrência da imputação de qualquer responsabilidade à GO Associados no âmbito deste Contrato, desde que tais
prejuízos tenham, comprovadamente, origem em informações incorretas fornecidas pela Contratante.
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